Vážení rodiče,
SŠDAM, Prostějov uspěla se svou žádostí o grant v programu podpory odborných praxí
TANDEM. Odborná praxe bude částečně financována z jeho prostředků, účastník se na
financování pobytu podílí (viz níže).
V praxi to znamená, že 2 vybraní žáci oboru Multimediální tvorba, kteří dovršili před
zahájením výměnného pobytu 18 let, budou v termínu 13. až 26. října 2019 absolvovat
odbornou praxi spojenou s pobytem na partnerské škole v Selbu (Staatliches Berufliches
Schulzentrum für Produktdesign und Prüftechnik, SRN, Bavorsko). Uvedený pobyt bude trvat
2 týdny a bude probíhat v souladu se studijním zaměřením. První den stráví žáci s jazykovým
animátorem, který je provede prostředím, v němž se po dobu praxe budou pohybovat
a seznámí je s nejnutnější slovní zásobou.
Předpokládané náklady účastnků
Každý z žáků dostává příspěvek 30 €/den z projektu Tandem, 15 € na dopravu v Selbu a okolí
(příspěvek není žákům vyplacen přímo – disponuje jím německá strana, která z něj hradí
např. ubytování a stravu).
Ubytování je k dispozici v mládežnické ubytovně a jeho cena je 15 €/den.
Doprava na místo a zpět není hrazena z projektu, účastníci platí za jízdenky sami.
Na odbornou praxi pojede se žáky doprovodná osoba, která tu s nimi stráví první dny.
Po ukončení stáže se vrací žáci domů sami.
Další náklady představuje závěrečný úklid v místě ubytování, za nějž se platí částka 25 €.

Každý zájemce musí vyplnit do 3.9.2019, 10:00 hod, přihlášku na odbornou praxi v rámci
programu Tandem, kterou lze stáhnout na webových stránkách, a osobně odevzdat
PhDr. Kamile Kmentové, Ph.D.
Kritéria výběru:
- hodnotící a doporučující rešerše žáka (dodá třídní učitel)
- jazykové schopnosti (uchazeč musí splnit jazykový test na stupeň B1)
- znalost němčiny výhodou
- krátký motivační dopis z přihlášky
- studijní výsledky (přístup ke studiu a studijní průměr)
- absence (počet zameškaných hodin s přihlédnutím k důvodům absence).
Podmínkou účasti na stáži bude, že žák nemá za předešlé pololetí uloženo kázeňské opatření.
Budou vybráni 2 účastníci.
PhDr. Kamila Kmentová, Ph.D.
Koordinátor projektu

