
  2021-1-SK01-KA120-VET-000042248 

Akreditácia školy na projekty prostredníctvom Erasmus+ na 
roky 2021-2027 

 

Číslo zmluvy: 2021-1-SK01-KA120-VET-000042248 
 

Ciele 

1: Pripraviť žiaka na projektovanie drevostavieb spĺňajúcich požiadavky energetickej 
efektívnosti a trvalej udržateľnosti v stavebníctve, motivovať žiaka k zachovávaniu 
európskeho kultúrneho dedičstva 
2: Zdokonalenia poznatkov pri strojovom opracovaní dreva s aspektom na strojovú výrobu, 
povrchovej úpravy dreva a nových trendov a metód v povrchovej úprave dreva 
3: Rozvoj vedomostí a praktických zručností v odbore, nové technológie hasenia materiálov a 
zvýšenie environmentálneho povedomia žiakov 
4: Rozvoj mäkkých zručností žiakov, prepojenie drevárskych odborov pre lepšie uplatnenie 
na trhu práce v oblasti dizajnu nábytku. 
5: Digitálne zručnosti a prístup k nekonvenčným spôsobom zabezpečenia bezpečnosti 
počítačových sieti 
6: Zlepšenie metodiky a výučby cudzích jazykov 
7: Zlepšenie metodiky a výučby odborných predmetov 
 

Cieľová skupina  

Učitelia:  
pozorovanie pri práci 
kurzy 
Počet učiteľov ( mobilít) ročne: 7 
 
Do projektu pre učiteľov každoročne môže zapojiť 7 učiteľov/majstrov OVP 
Počty učiteľov, ktorí majú záujem o kurz/ job-shadowing, sa uzatvárajú každý rok 
k 4.februáru 
 
Požiadavky: 

- vyplnenie prihlášky 
- jazykové zručnosti na úrovni B1 (požadované pre daný kurz/job-shadowing v cudzej 

krajine) 
 

Žiaci v OVP: 
Stáž v odb. inštitúte/škole 
Stáž v podniku 
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Počet žiakov (mobilít) ročne: 12 
 

- každý polrok 6 žiakov z iného odboru (podľa ponuky) + 1 sprevádzajúca osoba 
Výber žiakov: 

- ponuka, podľa odborov, bude priebežne zverejňovaná na internetovej stránke školy 
- zúčastniť sa môžu žiaci 2. a 3. ročníka v danom šk. roku, kedy sa mobilita uskutoční,  

ktorí si podajú prihlášku do projektu,  splnia všetky kritériá výberu a úspešne prejdú 
výberovým konaním 

 
Projektu sa zúčastnia žiaci podľa vopred stanovených kritérií:  
- vyplnenie prihlášky  
- odborné a praktické vedomosti a zručnosti, prospech z odb. predmetov 
- odborné znalosti anglického jazyka na úrovni B1 
- dobrý prospech a správanie 
- zapájanie sa žiakov do mimoškolských aktivít  
- vypracovanie životopisu Europass a motivačného listu v anglickom jazyku 
-absolvovanie výberového konania 
 

 

 


