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Září - říjen 2016: představení projektu pedagogickým pracovníkům žadatele, sdělení 

požadavku na výběr žáků. 

Listopad 2016: výběr 8 žáků oboru kadeřník pro odbornou stáž ve Španělsku po dobu 14 dnů, 

sdělení výběru žákům, obeznámení s programem, cíli a záměrem projektu, realizace přípravy 

až do doby výjezdu na stáž. 

Prosinec 2016: podpis účastnických smluv s budoucími stážisty a vybranou doprovodnou 

osobou. 

Únor 2017: 14denní odborná stáž v jižním Španělsku (Granada/Cordoba - dle vybraných 

provozoven). 

Březen 2017: evaluace stáže pomoci dotazníku, vyplňování účastnických zpráv. 

Březen - Červen 2017: diseminace výsledků projektu - tiskové zprávy, besedy s účastníky, 

prezentace stáže na webových stránkách školy, informace o stáži na úrovni vedení středních 

škol v rámci Moravskoslezského kraje. 

Září - říjen 2017: představení projektu pedagogickým pracovníkům žadatele, sdělení 

požadavku na výběr žáků. 

Listopad 2017: výběr 8 žáků oboru kadeřník pro odbornou stáž ve Španělsku po dobu 14 dnů, 

sdělení výběru žákům, obeznámení s programem, cíli a záměrem projektu, realizace přípravy 

až do doby výjezdu na stáž. 

Prosinec 2017: prezentace aktivit (viz odstavec o diseminaci výsledků) na náborových akcích 

školy a dni otevřených dveří. 

Prosinec 2017: podpis účastnických smluv s budoucími stážisty a vybranou doprovodnou 

osobou. 

Únor 2018: 14denní odborná stáž v jižním Španělsku (Granada/Cordoba - dle vybraných 

provozoven). 

Březen 2018: evaluace stáže pomoci dotazníku, vyplňování účastnických zpráv. 



Duben 2018: vyhodnocení stáže na úrovni projektové managementu a managementu školy na 

základě interního dotazníku a účastnických zpráv, porovnání obou běhů stáže, přijetí opatření 

k dalšímu rozvoji s uvedeným partnerem. 

Březen - Červen 2018: diseminace výsledků projektu - tiskové zprávy, besedy s účastníky, 

prezentace stáže na webových stránkách školy, informace o stáži na úrovni vedení středních 

škol v rámci Moravskoslezského kraje. 

Červenec 2018: podání závěrečné zprávy projektu Národní agentuře 

Máme bohaté zkušenosti! 

S realizací projektů v mobilitách při odborném vzdělávání máme mnoho 

zkušeností. Výčet níže to jen potvrzuje. 

2011-1-CZ1-LEO01-07482 Spolužák i lektor, aneb mezioborovou spoluprací k 

plnohodnotnému naplnění ŠVP  

2014-1-CZ01-KA102-000273 "Jak to chutná u sousedů - exkurze (nejen) do krajových 

specialit" 

2012-1-CZ1-LEO01-10043 "Naučím tě, co už umím, aneb vzájemné obohacení odborných 

dovedností o materiálově náročné techniky"  

 

 


