
Informace pro rodiče – rámcový harmonogram – Košice 2022

Vážení rodiče,

po úspěšných stážích našich studentů v Itálii, Litvě, Francii, Slovensku a na Kypru se naše 
škola zapojila do programu Erasmus +  pod záštitou Evropské unie. Projekt byl schválen a 
naši studenti tak mají opět možnost získat pracovní dovednosti v na Slovensku v     Košicích.   
Stáž je naplánovaná na dobu 2 týdnů – v termínu 19. 3. – 1. 4. 2023 pro žáky 1. ročníku 
kadeřnického oboru. 

Místo pobytu: Košice

Doprava: vlak

Doprovod: 2 učitelé naší školy (p. Konečná, p. Stejskalová)

Pojištění: zajištěno (hrazeno z KRPŠ)

Ubytování: zajištěno (Kukučín apartmány - penzion), (hrazeno z projektu)

Stravování:  individuální (hrazeno z projektu)

Pracovní místa: :   Stredná odborná škola Košice – partnerská škola, akademie Vogue

Pracovní doba: maximálně 6 hodin denně 

Podmínky:

Platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz (pas musí platit minimálně do srpna 
roku 2023!)
ISIC karta
Dobrý prospěch
Bezproblémové a slušné chování
Dobrý zdravotní stav
Absolvování přípravného kurzu – náplň kurzu – základní geografické, historické a kulturní 
údaje a informace o Slovensku, kurz bude probíhat po vyučování, konkrétní termíny budou 
upřesněny
Dodržování pokynů doprovodných osob (p. Konečná, p. Stejskalová) a koordinátorek 
projektu
(p. Sedláčková, p. Herbriková)

Pro orientaci uvádíme grant, který byl škole přidělen – 96 352Euro – grant je určen pro 
všechny plánované mobility z výzvy 2022 (Kypr, Slovensko, jazykové kurzy) Z grantu je 
hrazeno ubytování, strava, doprava, jazyková příprava a řízení celého projektu. Částka 
bohužel na pokrytí veškerých potřeb nestačí, proto Vás velice prosíme, zda byste přispěli 
do KRPŠ dle svých finančních možností minimální částkou alespoň 500Kč, případné 
sponzorské dary jsou samozřejmě vítány. Příspěvky z KRPŠ budou použity na 
dofinancování projektu Vašich dětí na stáži (zejména pojištění, případně doprava…).     



Partnerská škola:   Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice
Název projektu: Slovensko 2022 - č. 2022-1-CZ01-KA121-VET-0000 55 821

Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice je střední školou, odborným učilištěm a 
vyšší odbornou školou na Slovensku se sídlem v Košicích. 
S touto školou jsme začali spolupracovat v roce 2018, kdy jsme byli přijímající 
organizací. Po dobrých zkušenostech jsme se rozhodli spolupráci prohloubit a 
pokračovat v ní i v následujících letech.
V roce 2017 oslavila škola padesátileté výročí svého působení. Začínala jako učňovská 
škola a postupně se rozšiřovala a začaly vznikat další obory - krejčová, kadeřník, 
vlasová kosmetika. V současné době se škola vyprofilovala jako organizace nabízející 
"službové" obory, k výše zmíněným se přidaly obory kosmetička, vizážistka, oděvní 
design a podnikání.
V minulých letech na základě smlouvy o spolupráci s VOGUE ACADEMY bylo v 
prostorách školy vybudované školicí středisko, které poskytuje zaměstnancům v 
kadeřnických službách a žákům školy učebního oboru kadeřník a nástavbového studia 
vlasová kosmetika vzdělání a odborné praktické činnosti nad rámec stanovený 
školským vzdělávacím programem.
Učitelé školy podporují žáky v odborných soutěžích, organizují semináře, workshopy a
různé besedy. 
Škola se aktivně zapojuje do projektů mobilit od roku 2011. Učitelé mají zkušenosti s 
podáváním projektů v programech Leonardo da Vinci  (projekty pro žáky i pedagogy), 
Erasmus +.  Stážisté vykonávali praxi v Londýně, Lipsku, Valencii, Seville a v 
Olomouci.
Více na https://www.stursovka.cz/skola/aktuality/99-nestaci-nam-stursovka-jezdime-i-
do-kosic

Délka stáže 2 týdny (19. 3. – 1. 4. 2023) 

Místo pobytu Košice
Veškeré informace u doprovodné osoby (Konečná – kab. č. 63 –
1. patro), případně u koordinátorek projektu (Sedláčková – 
kabinet ZŘ – 1. patro – č. 54; Herbriková – kabinet ZŘ pro OV–
2. patro – č. 41)

Kontakty:

p. Sedláčková – 585 200 214, 774     707     432   – odpovědná za realizaci projektu, 
sedlackova@stursovka.cz; s.sedlackova@seznam.cz
p. Herbriková – 585 200 216, 778 971 469 - odpovědná za realizaci projektu, 
herbrikova@stursovka.cz
p. Konečná  – 585 200 245 - doprovodná osoba; konecna@stursovka.cz
p. Stejskalová – 585 200 252, 253 – doprovodná osoba; stejskalova@stursovka.cz
p. Pochyla – 585 200 212 – ředitel, pochyla@stursovka.cz

Pro komunikace bude sloužit platforma TEAMS – bude založen 
nový tým pro všechny účastníky.
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