Název vzdělávacího programu : Odborná školící stáž v Bruselu pro učitelé 1. a 2.stupně ZŠ,
vedoucí/řídící pedagogické pracovníky ZŠ a školských zařízení vzdělávající školní děti dle platné RVP
PV
Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Studijní
program v průběhu odborné školící stáže je koncipován se vzdělávacím cílem, jenž si stanoví, aby se
jeho účastník tj. pedagogický pracovník z 1.a 2.stupně základních škol z České republiky seznámil
s praxí ve škole evropského prostředí, poznal výchovně – vzdělávací systém v rámci EU politik,
navázal partnerství se svými kolegy ve školských zařízeních uvedené země a využil tyto svoje získané
poznatky při výuce ve svém prostředí základní školy v ČR. Stáž zahrnuje přednášky s portfoliem
zadaných témat, jak uvedeno v předkládané žádosti, jejichž anotací jsou určeny jednotlivé hodinové
dotace. Z pohledu pedagogického pracovníka ZŠ se jedná o provázání teoretických poznatků a praxe
z oblasti výuky a vzdělávání v České republice v návaznosti na postavení České republiky jako
členského státu Evropské unie a získání praktických zkušeností v evropském prostředí škol a
školských zařízení tj. Evropské základní školy v Bruselu a belgických základních škol v Bruselu,
Bruggách, Antverpách, Ghentu a dále České škole bez hranic v Bruselu (sekce žáků pro výuku českého
jazyka a volnočasových aktivit). Řazením programu odborné školící stáže se též sleduje podpůrný cíl
tj. pedagogičtí pracovníci jako účastníci odborné školící stáže se seznámí se společenskými procesy,
institucemi, dynamikou sociálních skupin, interakcí v rámci těchto skupin a psychologií práce. Dalším
nesporným přínosem bude i poznání systému motivace žáků v belgických školách pro jejich budoucí
profesní vývoj na pracovním trhu. Tento faktor se vyvíjí jako velmi důležitý fenomén již v základním
školství vzhledem k narůstajícímu procentu nezaměstnaných – absolventů středních a vysokých škol
v EU státech. U účastníků se předpokládá znalost anglického jazyka na konverzační úrovni. V případě
potřeby je zajištěn překlad a tlumočení garantem odborné školící stáže, jednatelkou společnosti
Bohemia EU Planners, s.r.o.
Položka

Předpokládané náklady

Celkové náklady na lektory

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů

85 Eur/1 hodina ( 5
pracovních dnů/1 stáž),
celkem 1275 Eur

Ubytování lektorů

690 Eur/1 stáž

Stravování a doprava lektorů

75 + 53,50 Eur/1 stáž

z toho

Náklady na zajištění prostor

280 Eur/1 stáž

Ubytování, stravování a doprava účastníků
1 zpáteční letenka Praha
– Brusel - Praha, 350 Eur
z toho

Doprava účastníků

1 účastník - městská
doprava – přestupní
jízdenka + vlak, celkem
53,50 Eur

Hotel 3+ 130 Eur/1
noc/1 osoba
v dvojlůžkovém pokoji
vč. snídaně, celkem 420
Eur/1 stáž
Stravování a ubytování účastníků
1 účastník - lehké
občerstvení v průběhu
stáže 18 Eur vč. nealko
a teplé nápoje/1 den,
celkem 90 Eur/1 stáž
Náklady na učební texty
Příprava, překlad, autorská práva apod..

250 Eur/1 stáž

Rozmnožení textů – počet stran :

celkem 65 Eur/1 stáž

Stravné a doprava organizátorů

75 + 53,50 Eur/1 stáž

Ubytování organizátorů

Hotel 3+ 130 Eur/1
osoba v dvojlůžkovém
pokoji vč. snídaně,
celkem 420 Eur/1 stáž

Poštovné, telefony

52 Eur/1 stáž

Doprava a pronájem techniky

450 Eur/1 stáž

Propagace

145 Eur/1 stáž

Ostatní náklady

40 Eur/1 účastník/1 stáž

Odměna organizátorům

5x250 Eur/1 stáž (délka
stáže 5 pracovních dnů),
celkem 1 250 Eur, při
celkovém počtu
účastníků 20

z toho

Režijní náklady

z toho

Náklady celkem

5934 Eur/1 stáž / režijní
poplatek na 1 účastníka
je 296.70 Eur/1 stáž
nákladové položky.
V těchto položkách není
započítáno Ubytování,
stravování a doprava

účastníků (viz níže).

Poplatek za 1 účastníka

1210.20 Eur / 1
účastník, co platí sám za
sebe (4x noc hotel
vč.snídaně 420 Eur +
doprava 53.50 Eur +
občerstvení 90 Eur +
režijní poplatek za stáž
296.70 Eur + zpáteční
letenka 350 Eur)
Předpokládaný počet
účastníků celkem 20/1
stáž

Vzdělávací cíl: Z pohledu pedagogického pracovníka se jedná o provázání teoretických poznatků a
praxe z oblasti výuky a vzdělávání v České republice v návaznosti na postavení České republiky jako
členského státu Evropské unie, dnes již v horizontu 10 – letého výročí integrace a získání praktických
zkušeností v evropském prostředí škol a školských zařízení tj. Evropské základní školy v Bruselu a
základních školách v belgických městech (Brugge, Ghent, Antwerpen) a Škole bez hranic v Bruselu
(sekce žáků pro výuku českého jazyka a volnočasových aktivit). Smysluplným propracováním denního
programu (teoretická přednáška, exkurze, náslech, prezentace, sdílená diskuse) si pedagogičtí
pracovníci z České republiky rozšíří své vzdělání a poznatky z příkladů dobré praxe a naváží
partnerství pro svoji budoucí nadnárodní spolupráci v evropském prostředí. Další zkušenosti získají
v návaznosti na exkurze v EU institucích, které rozšíří jejich poznání a inovaci pro vzdělávací proces
v základních školách v České republice. Volba formy odborné školící stáže byla ovlivněna průzkumem
a rozborem celkového stavu potřeb pedagogických pracovníků, jak je předkladateli známo v rámci
spolupráce v programu celoživotního vzdělávání v České republice. Vzdělávacím cílem odborné školící
stáže tedy je, aby se jeho účastník tj. pedagogický pracovník ze ZŠ z České republiky seznámil s praxí
ve škole evropského prostředí, poznal výchovně – vzdělávací systém v rámci EU politik, navázal
partnerství se svými kolegy ve školských zařízeních uvedené zemi a využil tyto svoje získané poznatky
při výuce ve svém prostředí 1. a 2.stupně ZŠ v ČR. Dalším faktorem ovlivňujícím koncept odborné
školící stáže je spolupráce předkladatele s představiteli EU institucí v Bruselu, doplněná se zástupci
reprezentací členských států EU na téma vzdělávání a výchovy.
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