
 

 

V súčasnom období, do 15. 2. 2015, SOŠ Gemerská 1, Košice ako kontraktor pripravuje pre žiakov našej 

školy projekt – mobilitné stáže – Erasmus+. 

Prvou a hlavnou podmienkou prípravy projektu je záujem žiakov o absolvovanie stáže – zahraničnej praxe. 

Pre rok 2015-2016 plánujeme vytvoriť projekt, a tak zabezpečiť spolu s partnermi stáž v Anglicku, Španielsku 

alebo na Malte, v termínoch marec – máj 2016 

 

 Podpísaný žiak (meno a priezvisko): ………..…………………..……………………. trieda :………….  
 

Odbor:....................................... prihlasujem sa na 2-týždennú zahraničnú stáž v rámci projektu Erasmus+. 
 

Záujem o miesto konania stáže označte číslami 1, 2, 3 čím uvediete poradie záujmu o krajinu, do ktorej sa 

hlásite na stáž:  

 Anglicko ..... 

 Španielsko ..... 

 Malta ..... 

Miesto konania stáže sa určí podľa najväčšieho záujmu 

Počas cesty aj celého pobytu v zahraničí bude so žiakmi pedagogický dozor z SOŠ, Gemerská 1, Košice. 

Pretože škola nedostane vopred celý grant pre účastníka stáže, je potrebné predfinancovanie projektu vo 

výške cca 400 €. Grant poskytnutý Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú 

prípravu na jedného žiaka zahŕňa položky na organizáciu mobility, cestovné, ubytovanie, stravné, vreckové, 

poistné, kultúrnu a profesijnú prípravu.  

Účastník a jeho zákonný zástupca berie na vedomie a súhlasí s predfinancovaním stáže v sume 400 € 

z vlastných zdrojov, ktorá bude účastníkovi vrátená po záverečnom vyúčtovaní a odpočítaní prípadných 

kurzových rozdielov, poplatkov a ostatných výdavkov. 

 

 

V Košiciach ................................ 2015                                                              .........................................................  

čitateľný podpis žiaka  

 

Vyjadrenie zákonných zástupcov žiaka 

Súhlasíme s hore uvedenými podmienkami v prihláške a zároveň súhlasíme s tým, aby sa náš syn/dcéra 

zúčastnil(a) jednej z uvedených zahraničných stáží.  

 

V Košiciach ................................ 2015                                                              .......................................................... 

čitateľný podpis zákonného zástupcu 

 

 

V prípade záujmu o absolvovanie stáže podpísanú prihlášku odovzdajte na sekretariáte školy do 27. 1. 2015 

Poznámka:  

SOŠ Gemerská1, Košice ako kontraktor uvedeného projektu si vyhradzuje právo výberu účastníkov podľa 

kritérií stanovených školou. Po konečnom výbere budú vybraní účastníci a náhradníci zaradení do prípravy pred 

realizáciou stáže. S každým účastníkom bude uzavretá písomná zmluva o poskytnutom grante a o podmienkach 

účasti na stáži.  

Upozornenie: Ide o predbežný záujem, pretože podávané projekty budú hodnotiť a granty prideľovať  

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu a nezávislí hodnotitelia. 


