
Obecné informace k mezinárodním projektům 

 

Naše škola zaznamenala výrazný úspěch při získávání evropských dotací. Ve školním roce 

2021/2022 budeme realizovat 4 evropské projekty zaměřené na mezinárodní spolupráci. 

Nejvýznamnějším z nich je bezesporu projekt zahraničních stáží Erasmus+, který v květnu 2022 

umožní 25 našim studentům vycestovat na odborné stáže do podniků v Německu, Irsku, 

Estonsku a Španělsku. Dva projekty aktuálně realizujeme s partnerskou školou v Norsku, kam 

naši žáci a učitelé vyjedou na zkušenou již v září 2021 a budou mít možnost převzít úspěšnou 

norskou strategii při organizaci studentských firem, norští kolegové na oplátku navštíví naši 

školu na jaře 2022.  Naše škola je zapojena i do projektu strategického partnerství Erasmus+, 

ve kterém budeme s dalšími 10 zeměmi spolupracovat na know-how v oblasti dlouhodobých 

stáží pro naše žáky.   

Chceme naši školu pevně ukotvit do systému mezinárodní spolupráce i do budoucna a z toho 

důvodu jsme na podzim 2020 připravili žádost o získání Erasmus akreditace v odborném 

vzdělání, která byla schválena a umožní tak naší škole zjednodušený přístup k mezinárodním 

grantům i v novém programovém období EU až do roku 2027.   

Bližší informace k mezinárodním projektům podá školní koordinátor mezinárodních projektů 

Ing. Ladislav Abrahám.  

 

 

Aktuální seznam realizovaných mezinárodních projektů:  

 

Název programu: Erasmus+, KA 102, výzva 2020 

Název projektu: Intenships without Borders – Stáže bez hranic  

Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA102-077061 

Popis projektu: Zahraniční odborné stáže studentů 3. ročníku v podnicích a institucích v Irsku, 

Německu, Španělsku a Estonsku v angličtině, němčině, španělštině a ruštině včetně 

předvýjezdové jazykové a odborné přípravy a certifikace Europassy Mobility po skončení 

stáže. Naše škola vyšle v květnu 2022 a květnu 2023 na zahraniční praxi minimálně 50 studentů 

při délce pobytu 3 týdny.  

 
Název programu: Fondy EHP/Norska, Projekty odborného vzdělávání a přípravy 
Název projektu: Sharing good practice – way to the success in the vocational education,  
Sdílení dobré praxe - cesta k úspěchu v odborném vzdělání 
Číslo projektu: EHP-CZ-VETP-2-005 
Popis projektu: Týdenní reciproční návštěva českých učitelů v Norsku a norských učitelů 
v Česku zaměřená na výměnu know-how v oblasti řízení, coachingu a výukových metod 
u vedení studentských firem a výuce k podnikavosti a jobshadowing ve vyučovacích hodinách 
partnerské školy. Projekt bude realizován ve školním roce 2021/2022 a první výjezd do Norska 
se uskuteční již v září 2021.  



  
 
 
Název programu: Fondy EHP a Norska, 3. otevřená výzva Fondu pro bilaterální vztahy 
Název projektu: Together to the extension of the knowledge II 
Číslo projektu: EHP-BFNU-OVNKM-3-054-2020 
Popis projektu: Týdenní reciproční návštěva českých studentů v Norsku a norských studentů 
v Česku zaměřená společnou práci studentů ve smíšených mezinárodních skupinách při práci 
studentských firem, společné vypracování obchodní podnikatelské strategie, marketingových 
řešení a společné prezentace vyvinutých produktů. Projekt bude realizován ve školním roce 
2021/2022 a první výjezd do Norska se uskuteční již v září 2021.  
  
 
Název programu: Erasmus+, KA202, Partnerství v odborném vzdělání, výzva 2020 
Název projektu: Creative Learning Space - Support and Exchange for long-term Mobilities 
Číslo projektu: 2020-1-DE02-KA202-007648 
Popis projektu: Projekt strategického partnerství v odborném vzdělání zaměřený na výměnu 
zkušeností v oblasti překonání bariér a omezení pro efektivní realizaci dlouhodobých 
odborných mobilit mladých lidí. Koordinátor projektu je z Německa, naše škola vystupuje jako 
partner. Do projektu je zapojeno celkem 10 zemí (CZ, DE, PL, NL, ES, UK, PT, RO, FR, IT).   Projekt 
bude realizován ve školním roce 2021/2022 a 2022/2023.  

 

 Zpracoval: Ing. Ladislav Abrahám, stav k 3. 9. 2021 

 


