
 

Odborné stáže - vzdelávacia mobilita učiacich sa v programe Erasmus+ 2019 
v rámci projektu „Medzinárodná mobilita – dnes nová skúsenosť, zajtra 

profesia“ 

 

II. TURNUS – odborná prax vo firmách v Ostrave 
Termín: 1. – 14. marec 2020 

 
Dvojtýždňová odborná prax v českých firmách zameraných na činnosti v IT sektore a automatické 

systémy riadenia, ktorú zabezpečila partnerská škola SPŠE, Makarenkova 513/1,  Havířov, ČR (www. 

sselek-havirov.cz)  je určená pre 6 vybraných žiakov 3. ročníka študijných odborov 2675 M 

elektrotechnika a 2561 M informačné a sieťové technológie. Vďaka schválenému grantu z EÚ 

pokrýva všetky cestovné, pobytové a organizačné náklady účastníkov. Uskutoční sa  01. 03. – 14. 03. 

2020 pod vedením odborného pedagogického dozoru. Praktické zručnosti žiakov budú zamerané na 

nadobudnutie nových odborných zručností v rámci vybraných kvalifikácií v reálnych českých firmách.  

Vzdelávacia jednotka: Odborná prax v podnikoch  
ABB, s. r. o., 28. října 3348/65 Nová Karolina Park 702 00 Ostrava 
AutoCont IPC, a. s., Uhlířská 1064/3, 710 00 Ostrava 
VÍTKOVICE IT SOLUTION,  a. s., Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava 
Vzdelávacie výstupy: 

 definovať bezpečnosť pri obsluhe a práci na elektrických zariadeniach 

 vykonávať pracovné operácie podľa predložených pracovných postupov a technickej 
dokumentácie 

 navrhovať a realizovať elektronické obvody 

 spracovávať konštrukčné a výrobné dokumentácie technických riešení 

 inštalovať a konfigurovať HW, SW, siete a iné zariadenia 

 navrhnúť vhodné HW, SW nástroje na efektívne riadenie/využívanie IT technológií 
Účastníci po absolvovaní stáže získajú medzinárodný certifikát Europass Mobilita a Certifikát 
o odbornej stáži. Výsledky odbornej stáže budú účastníkom uznané v predmete prax  s váhou 10 
bodov.  
Na odbornú stáž sa prihlásilo 11 záujemcov z radov žiakov 3. ročníka. 6 účastníkov  a 1 náhradník  
boli  vybraní na základe kritérií, odporučenia triednym učiteľom a učiteľmi  odborných predmetov. 
Vybraní účastníci: 

 

Poradové číslo Priezvisko a meno Trieda 

1. Gába Lukáš III. A 

2. Hanzalík Jakub III. A 

3. Čvirik Tomáš III. B 

4. Floriš Rudolf III. B 

5. Egyed Ján III. B 

6. Čierťaský Matúš III. D 

7. Kráner Maximilián - náhradník III. C 

 
Sprevádzajúce osoby: Ing. Ľubica Valentovičová, Ing. Eleonora Haragová 

http://www.sssep9.cz/


 

 

III. TURNUS – odborná stáž v SŠEMI, Novovysočanská 280/48, Praha  

Termín: 1. – 14. marec 2020 
  

Dvojtýždňová odborná stáž v partnerskej škole Vyšší odborná škola informačních studií a Střední 
škola elektrotechniky, multimédií a informatiky,  Novovysočanská 280/48, Praha, Česká republika 
(www.sssep9.cz)  je určená pre 10 vybraných žiakov 3. ročníka študijného odboru 2675 M 
elektrotechnika oblasti prípravy televízna, multimediálna a komunikačná technika. Vďaka 
schválenému grantu z EÚ pokrýva všetky cestovné, pobytové a organizačné náklady účastníkov. 
Uskutoční sa 01. 03. – 14. 03. 2020 pod vedením odborného pedagogického dozoru. Praktické 
zručnosti žiakov budú zamerané na nadobudnutie nových odborných kompetencií v oblasti práce 
s multimédiami v stereoskopickom 3D laboratóriu v VOŠ a SŠSE Praha. 
  
Vzdelávacia jednotka: Návrh a tvorba multimediálnej interaktívnej aplikácie 
 
Vzdelávacie výstupy: 

 získať praktické zručnosti v práci s rôznymi softvérovými nástrojmi pre tvorbu 
multimediálnych diel v 2D a následne v 3D zobrazení 

 navrhnúť a vytvoriť multimediálnu interaktívnu aplikáciu a následne ju umiestniť na vybrané 
médiá (CD, DVD) alebo internet 

 vyhodnotiť realizované riešenie (vlastné prínosy, novosti projektu, ekonomické zhodnotenie) 

 navrhnúť bližšie špecifikované vylepšenie vybraného softvérového riešenia implementáciou 
do existujúceho projektu 
 

Účastníci po absolvovaní stáže získajú medzinárodný certifikát Europass Mobilita a Certifikát 
o odbornej stáži. Výsledky odbornej stáže budú účastníkom uznané v predmetoch spracovanie 
multimédií  a prax s váhou 10 bodov.  
 
Na odbornú stáž sa prihlásilo 19 záujemcov z radov žiakov 3. ročníka. 10  účastníkov  a 1 náhradník  
boli  vybraní na základe kritérií, odporučenia triednym učiteľom a učiteľmi  odborných predmetov. 
Vybraní účastníci: 

 

Poradové číslo Priezvisko a meno Trieda 

1. Kukumberg Tomáš III. B 

2. Kojčev Filip III. B 

3. Andryeyev Kostyantyn  III. B 

4. Tarnai Michal III. B 

5. Podhajeczky Dominik III. D 

6. Kapusta Samuel III. C 

7. Poliak Jan III. D 

8. Pešková Miriam III. B 

9. Brukker Patrik III. D 

10. Porázik Jakub III. C 

11. Kocian Marko - náhradník III. B 

 
Sprevádzajúce osoby: Ing. Andrea Kuncová, Mgr. Klára Kuncová 

 
 

http://www.sssep9.cz/

