
Nabídka zahraničních odborných stáží
Erasmus+ na školní rok 2019-2020

Zájemci o stáž předkládají jako žádost o účast na stáži motivační dopis. 
V dopise je dobré uvést:

✔ proč máte o účast na stáži zájem,
✔ v čem vidíte konkrétní přínos stáže pro vás,
✔ důvody, proč byste měli být vybráni právě vy, tj. něco o sobě 
✔ preferovanou zemi a náhradní variantu

Je třeba dát si záležet na formální i obsahové stránce dopisu. Další kritéria pro výběr: studijní výsledky, jazykové 
kompetence, ochota učit se nové věci, hodnocení studentů třídními učiteli (spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost,
chování), známka z OV u oborů KAD, VK.
V dopise je nutné uvést  své kontaktní údaje.
Motivační dopis odevzdávejte:

✔ vytištěný (na sekretariátu školy) 
✔ elektronicky na sedova@spsch.cz 

Výběr bude proveden v září po shromáždění všech podkladů k hodnocení. 
Motivační dopis je tedy možné předložit i v průběhu prázdnin. 

Veškeré náklady spojené s mobilitou jsou hrazeny z grantu.

Informace k projektu: Ing. Jana Šedová, sedova@spsch.cz, +420 724 036 143



Nabídka stáží pro žáky oboru Aplikovaná chemie:

Přijímající 
organizace

Město/země Délka stáže/
předběžný termín

Pracovní program

SBG (servisní školící 
centrum)

Drážďany, 
Německo

2 týdny
říjen 2019

Farmaceutické procesy
Mikrobiologie

SOŠ Chemická Bratislava,
Slovensko

2 týdny
listopad 2019

Analýza biologických materiálů. Analýza 
léčiv.

University of 
Plymouth

Plymouth,
Anglie

3 týdny
listopad 2019

Stopová analýza kovů v ŽP špičkovou 
instrumentální technikou.Analýza potravin

Agricultural Faculty,
IMAKO

Shtip,
Makedonie

2 týdny
termín zatím není

Analýza vína

IIS Pietro Scalcerle
(střední škola)

Padova,
Itálie

2 týdny
březen 2020

Chromatografické techniky
Spektrofotometrie

CRNQ
školící centrum

Cartagena,
Španělsko

2 týdny
duben 2020

Mikrobiologie
Instrumentální analýza

University of 
Nicosia

Nicosia,
Kypr

2 týdny
květen 2020

Analytické a fyzikálně-chemické metody 
v reálných vzorků   



Pro studenty oboru Aplikovaná chemie byly v předchozím projektu realizovány velmi 
úspěšné tříměsíční stáže ErasmusPro. V novém projektu se s nimi rovněž počítá. 
Tyto dlouhodobé mobility jsou určeny studentům 3.ročníků. 
Termín stáže bude březen-duben-květen 2020, kdy květen je zároveň měsícem povinné 
odborné praxe. Na dva měsíce, které studenti stráví mimo školu, bude sestaven 
Individuální vzdělávací plán.
Přijímajícími organizacemi budou 3 z výše uvedených partnerských organizací:

University of Plymouth, Velká Británie

SBG Drážďany, resp. farmaceutické podniky v Drážďanech (GSK, HZDR), Německo

Agricultural Faculty of Goce Delcev University, Shtip, Makedonie

Do každé organizace vycestují dva studenti.



Nabídka stáží pro žáky oboru Požární ochrana:

Přijímající 
organizace

Město/země Délka stáže/
předběžný termín 

Pracovní program

UGM Vilnius Vilnius,
Litva

2 týdny
říjen 2019

Technický výcvik, chemická služba, 
zdravotnická příprava

Výcvikové centrum 
Hoeyrswerda

Hoeyrswerda, 
Německo

2 týdny
není  ještě domluven

Technický výcvik, chemická služba, 
zdravotnická příprava

Střední škola 
požární ochrany 

Žilina, 
Slovensko

2 týdny
listopad 2019

Technický výcvik, chemická služba, 
zdravotnická příprava

Ve stadiu projednávání jsou ještě tyto stáže:

Main School of Fire Service, Varšava, Polsko

The Estonian Academy of Security Sciences, Talin, Estonsko

Bude oznámeno/potvrzeno. Napište si případně i o tyto přijímající organizace.



Nabídka stáží pro žáky oboru Bezpečnostně-právní činnost:

Přijímající 
organizace

Město/země Délka stáže/
termín stáže

Pracovní program

Fakulta bezpeč. 
inženýrství

Žilina,
Slovensko

2 týdny,
listopad 2019

Bezpečnostní a krizový management

Kriminalisticko-
expertízní ústavy
SOŠ Chemická Blava

Banská Bystrica 
Košice, 
Bratislava 

2 týdny, 
březen 2020

1 týden Ústavy: Forenzní šetření 
1 týden SOŠ Chemická: Forenzní analýza

Ve stadiu projednávání jsou ještě tyto stáže:

The Estonian Academy of Security Sciences, Talin, Estonsko

Berufskolleg West der Stadt Essen, Essen, Německo

Bude oznámeno/potvrzeno. Napište si případně i o tyto přijímající organizace.



Nabídka stáží pro žáky oboru Kadeřník a Vlasová kosmetika:

Přijímající organizace Město/země Délka stáže/
termín stáže

Pracovní program

Vocational Training 
Center

Vilnius,
Litva

2 týdny,
říjen/list 2019

Kadeřnictví a vlasová kosmetika

SOŠ Spišská Nová Ves Spišská Nová 
Ves, Slovensko

2 týdny
není upřesněno

Kadeřnictví a vlasová kosmetika

Rigas Stila Riga, Lotyšsko listopad 2019 Kadeřnictví a vlasová kosmetika

Jyväskylä College 
Gradia

Jyväskylä, 
Finsko

únor 2020 Kadeřnictví a vlasová kosmetika, 
wellness

I za tento obor budou v projektu realizovány tříměsíční stáže ErasmusPro.
Tyto dlouhodobé mobility jsou určeny studentům 2. ročníku obor KAD nebo  1. ročníku
obor VK.
Pravděpodobný termín stáže bude březen-duben-květen 2020.
Přijímající organizací bude výše uvedené vzdělávací centrum Vocational Training 
Center v litevském Vilnius.


