
Nájdi svoju školu, 

nájdeš sám seba 

Sebarealizácia 

Poznávanie 

Špecializácia 

Dostaneš sa tak vysoko, ako snívaš. 

Odhalíš tajomstvá nepoznaného. 

Založená na princípoch profesionality 

a technickej dokonalosti. 

5 odborov: 

* Technika a prevádzka 

dopravy 

* Strojárstvo 

* Mechanik 

elektrotechnik 

* Elektrotechnika 

* Technické lýceum 

S P Š SNINA 



Erasmus+                                   

projekt  Škola a prax bez  hraníc 

 

Zapojené organizácie: 

• organizácia žiadateľa:  

- Stredná priemyselná škola v Snine 
 

• partnerské organizácie: 

-   BaK production s.r.o. – Písek, ČR 

-  ADC College – Londýn, VB  



Škola a prax bez  hraníc 

Hlavný cieľ: 

- prepojenie teoretického štúdia žiakov v škole  

    s praktickou činnosťou vo firmách. 

- pridanou hodnotou stáží  - bolo rozvíjanie 

informačno-komunikačných technológií a 

jazykových odborných kompetencií. Stáže sú 

súčasťou vzdelávacieho procesu a nadväzujú 

na teoretické odborné predmety.  

- zámerom bolo zapojiť čo najviac žiakov do 

praxe vo firmách, a to priamo do prípravného a 

výrobného procesu, ktorý je realizovaný na 

najmodernejšom strojovom vybavení.  



Škola a prax bez  hraníc 
Termíny realizácie stáží:   

- v aktivite A1 - v dvoch turnusoch v meste Písek Česká republika:  

- 1. turnus: 21. 09. – 05. 10. 2014 – počet 18 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby,  

- 2. turnus: 05. 10. – 18. 10. 2014 – počet 18 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby  

- žiaci zo študijných odborov strojárstvo, technika a prevádzka dopravy,  

     elektrotechnika. 

Pracoviská: BaK production s.r.o., Písek, BaK systémy s.r.o.  Písek, HEYCO  

                     WERK  ČR s.r.o, UNITERM, s.r.o., ELO+, spol. s.r.o., PETOKOV s.r.o.,  

 

- v aktivite A2 - v dvoch turnusoch v meste Londýn Veľká Británia: 

- 1. turnus: 21. 09. – 04. 10. 2014 – počet 15 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby 

- 2. turnus: 05. 10. – 18. 10. 2014 – počet 15 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby  

- žiaci zo študijného odboru - technické lýceum. 

Pracoviská: Prontaprint Chiswick, Willesden Green Library, Prontaprint Harrow,  

                     Chipping Barnet Library, Prontaprint Kensington, Active Care, Kilburn       

                     Library,Snappy Snaps Baker Street, North Harrow Library, Lewinson  

                     Centre Library, Home Library and Outreach Services,  



ECVET 

ECVET pred mobilitou 

-  vytvoriť partnerstvá,  

- podpísať Memorandum o porozumení medzi 

partnermi, podpísanie súhlasných listov, 

- identifikovať jednotky vzdelávacích výstupov 

(VV) pred mobilitou,  

-  vyjasniť si, ako budú VV validizované 

a uznané, 

-  spôsob a podmienky certifikácie.  

 





ECVET 

ECVET počas mobility:   

-  priebežné hodnotenie VV,  

-  spracovať evidenciu výsledkov hodnotenia 

žiakov, 

-  vyplniť osobný záznam účastníka stáže, 

-  monitoring – viacstupňová evidencia a 

kontrola,  

- záverečné hodnotenie a pohovor  

 s účastníkmi stáže, 

-  podklady k vydaniu osvedčení a certifikátov. 

 



ECVET 

ECVET počas mobility 

  



ECVET 
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ECVET 
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ECVET 

ECVET po mobilite:  

- potvrdiť kredity žiakov dosiahnuté 

   v zahraničí,  

-  spracovať evidenciu výsledkov hodnotenia 

žiakov, 

-  kredity pretransformovať na známku - bude 

vyznačená v certifikátoch,  

-  škola - uzná kredity žiakov dosiahnuté 

v zahraničí.  

 



ECVET 



ECVET 



ECVET 



Škola a prax bez  hraníc 

EUROPASS MOBILITA 

ECVET  HODNOTENIE 

JAZYKOVÉ 

KOMPETENCIE 

NEVŠEDNÉ ZÁŽITKY 

CERTIFIKÁTY 

ZRUČNOSTI 

ODBORNÉ 

KOMPETENCIE 

SKÚSENOSTI 

IKT  ZRUČNOSTI 


