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Podnetom pre realizáciu projektu programu Erasmus+ KA1-Vzdelávacia mobilita jednotlivcov pod
názvom „Zručnosti bez hraníc - stáž žiakov v partnerskej škole v Kolíne“ /Skills Without Borders placement of students in the partner school in Kolin/ bola a je dlhodobá a prehlbujúca spolupráca
s partnerskou školou a zároveň výborné spätné väzby z realizácie posledných dvoch projektov
zameraných na mobilitu žiakov. Cieľom tohto projektu bolo umožniť 12 žiakom Strednej odbornej
školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote rozvíjať svoje odborné vedomosti a zručnosti v
kvalifikácii predavač v zahraničí v stredisku praktického vyučovania partnerskej školy spoločne s jej
žiakmi. Väčšina žiakov bola na zahraničnej stáži prvýkrát , a tak okrem získaných nových odborných
zručností spoznali zaujímavé miesta novej krajiny, prostredie zahraničnej partnerskej školy,
nadviazali nové kontakty a priateľstvá a rozvinuli svoje sociálne zručnosti a komunikačné
schopnosti. Hlavnou aktivitou projektu bola realizácia dvojtýždennej odbornej praxe žiakov v
stredisku odbornej prípravy partnerskej školy v Kolíne v Českej republike. Cieľovou skupinou
mobility bolo 12 žiakov študijných odborov obchodný pracovník, podnikanie v remeslách a
službách, spoločné stravovanie a dvaja sprevádzajúci pedagógovia. Stáž sa uskutočnila v dňoch 5. 18.11.2017 v Kolíne v prijímajúcej organizácii Střední školy obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42.
Účastníci získavali nové odborné vedomosti a zručnosti v oblasti obchodu a služieb v stredisku
praktického vyučovania partnerskej školy - hypermarkete Tesco podľa vopred pripraveného
pracovného programu. Tento program bol pripravený učiteľmi praktického vyučovania oboch škôl a
vychádzal z učebných osnov a kvalifikačných štandard Národnej sústavy kvalifikácií Českej republiky pre
kvalifikáciu predavač. Žiaci boli zapojení do pracovného vyučovacieho procesu spolu so žiakmi
partnerskej školy pod vedením učiteľov z oboch škôl. Žiaci sa naučili orientovať sa v tovaroznalectve,
skontrolovať kvalitu tovaru, dokladať, prestavovať tovar na predajnej jednotke, obsluhovať strojové a
prístrojové zariadenia, poskytovať poradenskú službu zákazníkom a doplnkové služby. Na stáži
účastníkov sprevádzali dvaja pedagogickí zamestnanci vysielajúcej školy, ktorí viedli a sledovali ich
odbornú prípravu, pripravovali program mimopracovnej činnosti a dohliadali na nich vo voľnom čase. V
mimopracovnom čase spoznávali mesto Kolín, jeho pamätihodnosti a súčasnosť, ale aj ďalšie mestá
ako Kutnú Horu, Poděbrady, Kouřim, Prahu, stretávali sa so žiakmi partnerskej školy, spoločne si
zašportovali, zúčastnili celodennej výchovno-vzdelávacej aktivity, a tak nadviazali nové kontakty a
priateľstvá. Mentorom stáže zo strany prijímajúcej organizácie bola riaditeľka školy Mgr. Zdeňka
Pavlíková, ktorá zabezpečovala všetky praktické záležitosti stáže a pobytu. Na konci stáže žiaci boli
ohodnotení učiteľmi za úroveň získaných zručností a vedomostí v hodnotiacom zázname, boli im
odovzdané certifikáty o absolvovaní stáže a Europass – Mobilita.
Po návrate žiaci prezentovali svoje skúsenosti zo stáže nástenkami, článkami, besedami medzi
rovesníkmi a pedagógmi. Priebeh a výsledky stáže hodnotili veľmi pozitívne Boli splnené všetky ciele
dané v projekte, naplnený pracovný plán. Účastníci sú bohatší o odborné ale aj osobné skúsenosti.
Získali kompetencie, ktoré im uľahčia vstup na trh práce i v rámci európskeho priestoru.
Upevnili sa aj vzájomné partnerské vzťahy medzi oboma partnerskými školami, ktoré sa
budú rozvíjať ďalšími spoločnými akciami.

Opäť ďalšia úspešná zahraničná stáž žiakov „Modrej školy“.
Stredná odborná škola obchodu a služieb už od roku 2006 v rámci Programu celoživotného
vzdelávania zorganizovala deväť odborných zahraničných stáží pre svojich žiakov. Väčšina týchto
stáží bola realizovaná na pracoviskách praktického vyučovania partnerských škôl v Maďarsku
a Česku.
Aj v tomto roku škola získala grant v rámci programu ERASMUS+ a po dvoch rokoch, keď boli
realizované stáže pre žiakov gastronomických odborov, sa rozhodla vyslať do zahraničia žiakov
študijných odborov obchodný pracovník a podnikanie v remeslách a službách.
Tento krát 12 žiakov a 2 pedagógovia smerovali na 16 dní do Česka do mesta Kolín, kde sídli
partnerská škola Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42, aby sa začlenili do jej
vyučovacieho procesu. Pracovný program prebiehal na pracovisku praktického vyučovania v Tescu
Kolín, kde sa účastníci spolu so žiakmi partnerskej školy a ich majsterkou bez problémov začlenili.
Pracovali v oddelení textilu, domácich potrieb, elektra, hračiek, drogérie, ovocia a zeleniny,
potravín, chladeného a mrazeného tovaru. Vybaľovali a doplňovali tovar, kontrolovali cenovky a
záručné doby, predávali za pultom mäsové výrobky a lahôdky, naučili sa tvarovať rôzne druhy
pečiva a zapletať vianočky v pekárni. Každý žiak počas stáže prešiel viacerými úsekmi a získal tak
mnoho nových vedomostí a zručností.
Partnerská škola pripravila aj bohatý mimopracovný program, a tak účastníci navštívili kúpeľné
mesto Poděbrady a jeho Polabské múzeum, Kutnú Horu s kostnicou a Chrámom sv. Barbory,
kouřimský skanzem. Veľmi vydarený bol celodenný výlet do Prahy, kde navštívili Pražský hrad s
Chrámom sv. Víta a Zlatou uličkou, Staromestské námestie s Orlojom a Václavské námestie.
Samozrejme spoznali mesto Kolín, jeho pamätihodnosti a históriu, zaplávali si v jeho Vodnom
svete, zahrali bowling, v Mestskom divadle pozreli muzikál „Noc na Karlštejne“ v podaní
brnenského divadla. Počas návštevy partnerskej školy si prezreli nielen priestory a učebne, ale
zahrali aj s domácimi žiakmi priateľský zápas vo florbale. Spolu s nimi sa zúčastnili aj kultúrnovzdelávacieho zážitkového projektu Exit Tour.
Záver pracovnej časti stáže patril jej vyhodnoteniu. Žiakom poďakovala riaditeľka Tesca a
naplnenie cieľov stáže stanovených v projekte zhodnotila riaditeľka prijímajúcej školy a súčasne
mentorka, ktorá žiakom odovzdala dokumenty Europass - Mobilita a Osvedčenie ECVET.
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