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Erasmu na naší škole

Jak se připravit na zahraniční odbornou stáž?
1. Zkontroluji si veškerých osobní údaje na smlouvě.
2. Peníze mám v hotovosti i na platební kartě.
3. Pracovní oděv jsem si vyzvedl na výdejně – pracovní boty se na zahraniční stáž nefasují! Nutné je mít

sebou.
4. Včas jsem vyplnil test z AJ zaslaného na mnou uvedenou emailovou adresu před zahraniční stáží.
5. Zvážím pořízení ISIC karty– slevy na jízdné, stravné, vstupy do muzea, kina atd..
6. Zkontroluji si zda-li mám doporučené pojištění, protože vzhledem k tomu, že žák plně odpovídá za

škody, které způsobí během zahraničního výjezdu, doporučujeme sjednat pojištění odpovědnosti za
škody v občanském životě.

7. Nezapomenu si s sebou vzít Deník odborné praxe, do kterého budu pečlivě zapisovat svou odborné
pracovní činnosti.

8. Zkontroluji si jízdenky, které jsem obdržel na svou emailovou adresu.
9. Zkontroluji si rezervaci svého hotelového pokoje na své jméno.
10.Nebojím se zeptat, když mi něco není jasné.
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DESATERO O ERASMU

Jak probíhá v mojí škole?
V naší škole probíhá formou realizací zahraničních odborných stáží.

Mám také své osobní volno?
Ano, lze plánovat volnočasové aktivity po skončení řádné denní 
odborné praxe.

Kam se všude mohu podívat?
V současné době mají žáci naší školy možnost vyjíždět na zahraniční 
odbornou stáž do jedenácti lokalit a cestovat tak napříč EU.

Jak dlouhá je zahraniční stáž?
Zahraniční odborné stáže jsou realizovány v rozsahu dvou týdnů až 
tří měsíců.

Kde se dozvím o zahraniční stáži ?
Tvou třídu navštíví p. Trnka a p. Sedmihorský s prezentací dané 
zahraniční stáže, při které podají základní informace. 

Jak se mohu přihlásit?
Na webových stránkách školy, v sekci AKCE A PROJEKTY je 
záložka s názvem ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ, kde najdeš 
všechny důležité informace k přihlášce na zahraniční odbornou stáž.

Kolik peněz potřebuji sebou na odbornou stáž?
Při výjezdu na zahraniční odbornou stáž jsou žáci naší školy pojištěni, mají 
zaplacené a rezervované ubytování a dopravu, na jimi uvedený účet 
dostanou finanční příspěvek na stravné a volnočasové aktivity.

Jakým jazykem budu komunikovat na odborné stáži?
Komunikačním jazykem je anglický jazyk.

Co je program Erasmus+?
Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, 
mládeže a sportu v Evropě.

Kde budu bydlet?
Žákům naší školy rezervujeme ubytování v lokalitě, kde probíhá zahraniční 
odborná stáž, dbáme na dostatek prostoru a samozřejmostí je sociální 
zařízení na pokoji a upřednostňujeme ubytování, vybavené kuchyní.
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