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 „Mobilitou žiakov a učiteľov SPŠE k zvýšeniu kvality školy“ 

                                      PARTNERI:  

 

 

AKTIVITA 1: Stáže žiakov OVP v inštitúciách odbornej prípravy 

V rámci kľúčovej akcie KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov medzinárodného programu 

ERASMUS+2016 sa uskutočnil  prvý turnus dvojtýždňovej odbornej stáže 10 vybraných žiakov 3. 

ročníka študijného odboru 2675 M elektrotechnika. Na odbornú stáž boli vybraní žiaci podľa 

nasledovných kritérií: študijný priemer na konci školského roka 2015/2016, zlepšenie prospechu, 

správanie žiaka, hodnotenie z predmetov prax, elektrotechnika, elektronika, aplikovaná informatika, 

aktivita a angažovanosť, motivácia žiaka,  odporučenie triednym učiteľom, učiteľmi odborných 

predmetov. 

Vybraní účastníci: 

 1. Hric Adam – III. A 
 2. Peško Peter – III. A 
 3. Klačan Martin – III. C 
 4. Skulský Matej – III. B 
 5. Moricz Richard – III. C 
 6. Molnár Adrián – III. A 
 7. Slašťan Dominik – III. B 
 8. Huba Patrik – III. A 
 9. Balajka Martin – III. B 
10. Kovár Matúš – III. C 

Sprevádzajúce osoby: 

1. Ing. Ľubica Valentovičová 
2. Ing. Eleonora Haragová 

Medzinárodná odborná stáž v partnerskej škole Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé 

elektrotechniky, Novovysočanská 280/48, Praha, Česká republika (www.sssep9.cz)  sa uskutočnila  

v októbri 2016  (09. 10. – 22. 10. 2016).  
Žiaci boli na mobilitu pripravovaní na pravidelných stretnutiach s organizátormi stáže. Vyučovanie v 

partnerskej škole prebiehalo v odborných učebniach. Účastníci získali vedomosti, zručnosti a 

profesionálne kompetencie s ohľadom na potreby zamestnávateľských organizácií v EÚ. Vzdelávacia 

jednotka, ktorú absolvovali, bola zameraná na nadobudnutie nových odborných kompetencií 

v oblasti programovania bezpečnostných systémov JABLOTRON a TEXECOM a aplikovania 

zabezpečovacích technológií.  

 

 

 

http://www.sssep9.cz/


Hodnotenie a overenie získaných odborných kompetencií:  

Mentor v prijímajúcej organizácii ohodnotil vedomosti a zručnosti účastníkov a priradil body  na 

základe schopnosti žiakov samostatne vypracovať praktické zadania, ktoré prezentovali na 

záverečnom hodnotiacom stretnutí pred všetkými účastníkmi.  

Nadobudnuté vzdelávacie výstupy boli potvrdené žiakom v medzinárodnom certifikáte Europass 

Mobilita a v Certifikáte o odbornej stáži z VOŠ a SŠSE v Prahe, ktoré získali po absolvovaní mobilít. 

Výsledky odbornej stáže boli účastníkom uznané v predmetoch  aplikovaná informatika a elektronika  

v SPŠE Hálova. 

 

 
 

Účastníci si zlepšili  svoju sociálnu a profesionálnu komunikáciu , ktorá im umožní lepšie sa orientovať 

na európskom trhu práce. Po vyučovaní a počas víkendov boli aktivity zamerané na spoznávanie 

miestnych a kultúrnych zvykov, návštevu kultúrnych podujatí a spoznávanie histórie i súčasnosti 

Prahy. Prijímajúca organizácia zabezpečila pre žiakov a učiteľov zaujímavé mimoškolské aktivity: 

návštevu divadelného predstavenia Cyrano z predmestia, návštevu múzea Kráľovstvo železníc, 

exkurziu vo firme JABLOTRON, návštevu hokejového stretnutia Sparta – Karlovy Vary.  

Realizáciou projektu sme dosiahli vytýčené ciele - prostredníctvom pripravenej vzdelávacej jednotky 

spájať teóriu s praxou, zvýšiť odborné kompetencie účastníkov zahraničnej stáže v oblasti 

programovania zabezpečovacích systémov a zlepšiť možnosť ich uplatnenia sa na európskom trhu 

práce po skončení  štúdia. 

 

 


