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Erasmus+ 2015

Projekty ERASMU PLUS - najúspešnejšie projekty školy
V ponovembrovom „ boome“ podpory projektov Európskej únie sa aj naša škola do
viacerých iniciatívne zapojila. Raz s väčším, inokedy s menším úspechom. Medzi tie výzvy –
projekty, kde sme boli úspešní a ktoré nám priniesli najviac pozitív do pedagogického ale i
ostatného procesu na škole patrí Erasmus Plus ( Leonardo da Vinci).
Pri všetkej skromnosti môžeme povedať, že práve tieto dva na seba nadväzujúce
projekty boli našimi najúspešnejšími, boli úspešnými aj v porovnaní stredných škôl a ich
úspešnosti v národnom kontexte. Spolu až osemkrát sa naši žiaci a pedagógovia zúčastnili
zahraničných stáží v krajinách EÚ. Pri výbere krajín a škôl sme vychádzali z našej partnerskej
spolupráce so školami krajín V 4. Najviac sme navštívili v rámci programov Erasmus plus a
Leonardo da Vinci práve tieto školy v českých Poděbradoch a Kolíne, v maďarských mestách
Ózd, Kazincbarcika a Eger. Tu sme totiž vedeli nadviazať na spoluprácu, najmä pri odborných
zručnostiach žiakov, ktorej vrcholom je festival FOURFEST - medzinárodné súťaže žiakov
krajín V 4 v odboroch kuchár, čašník, barman, barista, someliér, kaderník, kozmetik,
obchodný pracovník. Počas stáží našich projektov sa naši žiaci a pedagógovia oboznamovali s
praktickým vyučovaním na partnerských školách, so špecifikami odbornej prípravy pri
praktickom vyučovaní, ale tiež so špecifikami reálnej praxe vo firmách.
Žiaci a pedagógovia nadväzovali priateľské vzťahy, vymieňali si odborné skúsenosti,
konfrontovali zručnosti a získavali množstvo nezabudnuteľných zážitkov. Je to o to cennejšie,
že väčšina našich žiakov je zo sociálne málo podnetného prostredia, často z
marginalizovaných komunít.
Netreba tiež samozrejme zabúdať na spoločenský rozmer a využitie voľného času
účastníkov stáží, ktorí navštívili významné kultúrne pamiatky, oddychové miesta, zmysluplne
využili voľný čas.
Poďakovanie patrí všetkým našim partnerom agentúre SAAIC, EÚ projektu, našim
pedagógom a zamestnancom pod vedením koordinátorky projektu Ing. Tamary Filadelfiovej.
Verme, že aktivity Erasmu plus pre nás nekončia, že nás ešte čaká množstvo nových
skúseností a zážitkov. Aktivity v prospech mladej generácie rozhodne prinášajú svoje ovocie.

PaedDr. Jaroslav Bagačka
riaditeľ Strednej odbornej školy obchodu a
služieb Rimavská Sobota
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Poděbrady 2015 č. 2015-1-SK01-KA102-008810
V rámci programu Erasmus+, kľúčová akcia1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, Stredná
odborná škola obchodu a služieb získala grant vo výške 27630 € na realizáciu projektu pod
názvom „Zvýšenie úrovne odborných kompetencií prostredníctvom cezhraničnej
spolupráce“. Projekt sa realizuje od 1.6.2015 do 31.5.2016 a v rámci neho sa uskutočnila
odborná stáž 15 žiakov školy pod dohľadom dvoch majstrov odbornej výchovy na
pracoviskách praktického vyučovania partnerskej školy Střední odborné učiliště společného
stravování v Poděbradoch v Českej republike v termíne od 11.10. do 24.10.2015. Žiaci počas
nej absolvovali bohatý každodenný program zameraný na zvýšenie ich odborných zručností
vo svojich odboroch kuchár, čašník-servírka, hotelová akadémia, spoznávanie kultúry a
krajiny stredných Čiech a získanie nových kontaktov a priateľstiev. Ich domovom sa na dva
týždne stala ubytovňa Ostende, pracoviskami školská reštaurácia Labenka a kúpeľný hotel
Bellevue, keďže Poděbrady sú známym českým kúpeľným mestom. Počas šesťhodinového
pracovného času sa snažili pozitívne reprezentovať seba a svoju školu. Žiaci z odborov
kuchár, čašník a servírka skúšali svoje zručnosti a znalosti pri prípravách jedál prevažne
českej kuchyne v školskej reštaurácii Labenka, študenti hotelovej akadémie si zase vyskúšali
prácu v hoteli Bellevue v kuchyni, obsluhe, na recepcii a dokonca aj prácu chyžných.
Okrem pracovísk absolvovali exkurziu v mäsokombináte v Čelákoviciach, navštívili
stredovekú „krčmu“ v Detěniciach a počas víkendu si prezreli mestá Kutná Hora a Praha.
Na záver tejto odbornej stáže žiaci pripravili raut, ktorý bol celý v ich réžii – výber a príprava
jedál, výzdoba, naaranžované ponukové stoly. V tejto atmosfére im vedenie družobnej školy
odovzdalo certifikáty o absolvovaní odbornej stáže a bol im vydaný Europass – Mobilita.
Ďalšími aktivitami projektu bolo šírenie získaných skúseností zo stáže. Účastníci prezentovali
svoje pôsobenie v Poděbradoch nástenkami, besedami a aj prakticky prezentovali svoje
získané vedomosti a zručnosti z českej kuchyne, keď v prevádzke školy Čierny Orol
uskutočnili Dni českej kuchyne.

Zoznam žiakov, ktorí sa zúčastnia stáže v Poděbradoch v dňoch 11.10.- 24.10.2015:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kristína Fujdiarová II.C
Mariana Kotlárová II.C
Kristián Marek
III.C
Filip Suja
III.P
Martin Martinček
III.P
Erik Bábel
III.P
Júlia Lakatošová
III.P
Adam Nguyen Van III.P
Miroslava Plavuchová IV.H
Dominika Balogová III.H

11.
12.
13.
14.
15.

Erika Rajtúková
III.H
Janka Záhorská
III.H
Eliška Tóthová
III.H
Frederika BartalošováIII.H
Ivana Belicová
III.H

Sprevádzajúci pedagógovia:
1.
Petra Rapčanová
MOV
2.
Alžbeta Gyuricsicsová MOV

