
 
Dvoutýdenní stáž v Londýně 
s desetidenní odbornou praxí 

pro studenty všech oborů střední školy i VOŠ 
 
V rámci projektu Studium bez hranic V (Erasmus+ KA1 Vzdělávací mobilita jednotlivců 
v odborném vzdělávání, projekt 2018-1-CZ01-KA102-047145) nabízíme ve školním roce 
2018/2019 studentům současných 1. a 2. ročníků střední školy a 2. ročníků VOŠ 
zahraniční stáž v Londýně, která se uskuteční v podzimním termínu (19 studentů) a dále 
v jarním termínu (19 studentů).  
 
Jednotlivé obory budou zastoupeny následně: pro střední školu 26 studentů oboru obchodní 
akademie a ekonomické lyceum + 4 studenti oboru informační služby, pro VOŠ 3 studenti 
oboru sociální práce, 3 studenti oboru ekonomicko-právní činnost a zahraniční obchod a 2 
studenti oboru informační služby a knihovnictví. 
 
Náklady kromě kapesného a vstupného jsou plně financovány Evropskou Unií (cca 45000 
Kč/účastníka). Ubytování a stravování budou zajištěny v hostitelských rodinách. 
 
Projektu se účastní partnerská organizace ADC 
College z Londýna, která spolupracuje s firmami 
a zajišťuje vhodné pracovní pozice pro účastníky 
programu v administrativních firmách a ve firmách 
v oblasti obchodu. 
 
Prioritním kriteriem při výběru účastníků bude 
jejich motivace a prokázané znalosti jazykové i 
odborné. Další nezbytné předpoklady jsou 
dostatečná úroveň komunikačních schopností a 
schopnost kvalitní sebeprezentace.  
 
Praxe budou probíhat v různých firmách v 
oblasti administrativy, institucích sociální práce 
a knihovnách. 
 
Příklady pracovní náplně studentů: 
 
OA, lyceum, EPČ, ZO 

• vkládání dat do interní databáze, práce s 
databází klientů, Excel 

• příprava prezentací v PowerPointu 
• administrativní úkony 
• práce s faxem, kopírkou a skenerem 
• psaní potřebné dokumentace, práce s 

elektronickou poštou 
• komunikace se zákazníky, telefonáty 
• řešení stížností 

 
 



Informační služby a knihovnictví 
• reakce na dotazy zaslané do instituce 
• realizace výpůjček, práce s databázemi 
• katalogizace publikací, stahování, sdílení a úprava záznamů 

 
Sociální práce 

• navázání kontaktu s klientem, komunikace s klientem přiměřená věku a individualitě 
• sbírání a zpracovávání informací o klientovi z dokumentace  
• využívání různých metod služeb a intervence při řešení situace klienta 

 
Stáž je uznána jako součást studia a studentovi je hodnocení ze stáže uznáno bez dalšího 
přezkušování. 
 
Víkendy jsou věnovány kulturnímu poznávání Londýna. Studenti obdrží Oyster Card, 
která jim umožní neomezeně cestovat v rámci Londýna během praxí i kulturního poznávání 
města.  
 
Vyslaní studenti budou ve stálém kontaktu s doprovodnými osobami (vyučující angličtiny 
Mgr. Lojdová a Ing. Koudelková), které budou monitorovat jejich praxi ve firmách. Studenti 
budou mít rovněž možnost konzultace a řešení svých problémů s pracovníkem v dané firmě, 
který bude pověřen přímým dohledem nad stážistou. 
 
Po prvním dni stáže se uskuteční společné setkání se všemi studenty a pohovory, kde 
doprovodné osoby vyhodnotí dojmy studentů z pracovního dne, komunikaci a zapojení se do 
odborných stáží. Na konci prvního i druhého týdne budou probíhat skupinové meetingy se 
studenty na téma profesního, osobního a jazykového rozvoje, a hodnocení uplynulých dnů. 
 
Všichni účastníci obdrží dokument 
Europass-mobility, který tvoří 
důležitou součást Europassu (dodatek 
k maturitnímu vysvědčení) a prokáže 
kvality studenta. Rovněž získají i 
účastnický certifikát. Doklad o mobilitě 
poskytne potenciálnímu zaměstnavateli, 
případně vysoké škole, podrobné 
informace o zahraničních zkušenostech 
a o kompetencích, které si studenti 
osvojili. Umožní studentům získat lepší 
startovní pozici na trhu práce. 
 
Před odjezdem na stáž budou pro 
všechny účastníky organizovány 
přípravné semináře (organizují doprovodné osoby). Účastníkům budou předány informace o 
cílové zemi a regionu, o její hospodářské, kulturní a sociální situaci. Dále budou studenti v 
rámci seminářů podrobně seznámeni s regionem, dopravou, praktickými záležitostmi 
každodenního života v hostitelské rodině a s firmami, kde budou působit. 
 
Žádáme zájemce o tuto stáž, aby zaslali motivační dopis v angličtině do pondělí 4. 6.  
Žáci střední školy ho zašlou Mgr. Lojdové na mail lojdova@oabrno.cz, a současně donesou 
v tištěné podobě do kabinetu 331 nejpozději v pondělí 4. 6. do 9.00 h.  
Studenti VOŠ ho zašlou Ing. Koudelkové na mail koudelkova@oabrno.cz (netisknout). 
Na pozdější odevzdání (po 9.00 h) nebude brán zřetel!!!!!!!!!!  



Harmonogram konkurzu bude začátkem příštího týdne zveřejněn na Intranetu VOŠ (Informační 
nástěnka – Informace pro všechny). Tento leták najdete rovněž na uvedeném odkazu. 
 
 
Předběžný harmonogram 
 
pondělí  4. 6. - odevzdání motivačního dopisu 
 
úterý  5. 6. - písemné a poslechové testy (2. kolo) 
 
středa 6. 6., čtvrtek  7. 6. pohovory (3. kolo) 
 
pátek 8. 6. online Cambridge testy pro anglickou stranu 
 

Motivační dopis 

Formulář Application Form musí obsahovat tyto náležitosti: 

 

APPLICATION FORM 

Name and surname: 

Form: (studijní skupina) 

Date and place of birth: 

Address: 

Contact (tel., mobile, e-mail): 

Identity card number: 

Birth certificate number: 

Any medical/ other requirements, special diet: 

Covering letter (vlastní motivační dopis, délka záleží na Vás): …………………………….. 

 


