
Spojená škola Tvrdošín sa zapája do projektu Erasmus +. 

 
Názov projektu:  Teória versus Prax 

Vyzývateľ:    SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú 

prípravu. 

Zámer:  Zvýšenie prepojenosti teoretického štúdia žiakov našej školy s praktickou 

činnosťou v stredisku praktického vyučovania na Střední průmyslové škole 

strojní a elektrotechnické a Vyšší odborní škole v Liberci.   

Cieľ:  Žiaci získajú praktické zručností a skúsenosti v oblastiach, ktoré súvisia s ich 

odborným zameraním, budú využívať moderné technické zariadenia, ktorými 

naša škola nedisponuje.   

Cieľová skupina:  Žiaci SŠ Tvrdošín, študijných odborov elektrotechnika, mechatronika, 

technické lýceum, informačné a sieťové technológie. Z každého odboru sa 

zúčastní 5 žiakov, spolu absolvuje odbornú prax 20 žiakov.  

Aktivity:  V rámci projektu prebehne len jedna mobilná aktivita v období od 30. 09. 2019  

do 11. 10. 2019, ktorej cieľom je dvojtýždňová prax v stredisku praktického 

vyučovania na českej strednej škole. Odborná prax bude prebiehať počas  

2 pracovných týždňov od 8.00 do 14.00 hod na Střední průmyslové škole strojní 

a elektrotechnické a Vyšší odborní škole v Liberci.   

Voľnočasové aktivity budú v popoludňajších hodinách a počas víkendu podľa 

harmonogramu prijímacej organizácie. Preprava žiakov a sprevádzajúcich 

učiteľov na miesto konania sa uskutoční jeden deň pred nástupom na prax 

a návrat domov bude nasledujúci deň po skončení dvojtýždňovej praxe.  

Prínos:  Žiaci získajú nové odborné praktické zručnosti a skúsenosti, zvýši sa ich 

profesijný rast a tým aj vyššia uplatniteľnosť na trhu práce doma i v zahraničí. 

Nakoľko budú mimo domova, budú odkázaní sami na seba a to ich bude viesť 

k samostatnosti. Žiaci spoznajú kultúru inej krajiny a nadobudnú nové 

priateľské vzťahy s novou školou. Učitelia získajú medzinárodné kontakty na 

úrovni odborného vzdelávania v rámci stredných odborných škôl a nadobudnú 

nové inovatívne a kreatívne metódy vyučovania, prípadne sa zdokonalia 

v oblasti IKT. Získajú skúsenosti s projektovaním a nadobudnú snahu zapájať 

sa do ďalších projektov.   

Financie:   34 760,00 €. 

            
 


