
        
 

 

 

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 realizuje projekt pod názvem 

„Za zkušenostmi do kanceláří evropských institucí"  

První etapa projektu - rok 2013:  

 Dvoutýdenní stáž žáků proběhne v listopadu 2013ve Velké Británii. 

 Stáže ve Velké Británii se zúčastní 6 žáků. 

 Před vlastní stáží žák absolvuje 10 hodin přípravy (jazyková, odborná a kulturní). 

Výuka bude probíhat vždy odpoledne po vyučování jako vyučovací dvouhodina (90 

minut). 

 Žák uzavře se školou smlouvu o stáži. 

 Žák, který absolvuje přípravu i stáž, obdrží příspěvek od školy na přípravu, pobytové 

náklady, dopravu a pojištění. Škola zakoupí jízdenky, zajistí a uhradí ubytování. 

Stravu si během stáže hradí žák sám, případný příspěvek na ni obdrží po návratu ze 

stáže a konečném vyúčtování v případě, že zbudou finanční prostředky. 

 Příspěvek žáka na přípravu a stáž je 5000,- Kč Tento příspěvek je konečný, nezvýší 

se. Žák je povinen zaplatit příspěvek před zahájením přípravy. Vrácení příspěvku je 

možné pouze ze závažných důvodů, rozhodnutí je v kompetenci školy.  

 

Přijímající organizace:  

Dereham Neatherd Community High School 

 

Postup pro zájemce o účast: 

Vyplnění a odevzdání přihlášky v kanceláři nebo v ředitelně školy do 4. 9. 2013 

Výběrové řízení proběhne 6. 9. 2013 v odpoledních hodinách, účast všech 

přihlášených nutná! 

 

Zde odstřihněte 

 

Závazná přihláška na stáž (odbornou praxi) do Velké Británie v listopadu 2013  
 

Jméno žáka: 

Přihlašuji se do projektu „Za zkušenostmi do kanceláří evropských institucí", mám zájem o 

stáž ve Velké Británii. V případě, že budu k účasti vybrán, zavazuji se k úhradě příspěvku ve 

výši 5000,- Kč. 

 

Podpis žáka: 

 

Podpis zákonného zástupce žáka: 

 

Datum:         

 
            VZDĚLÁVAT SE A USPĚT 



        
 

 

 

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 realizuje projekt pod názvem 

„Za zkušenostmi do kanceláří evropských institucí"  

První etapa projektu - rok 2013:  

 Dvoutýdenní stáž žáků proběhne v listopadu 2013ve městě Bamberg v Německu. 

 Stáže v Německu se zúčastní 2 žáci. 

 Před vlastní stáží žák absolvuje 10 hodin přípravy (jazyková, odborná a kulturní). 

Výuka bude probíhat vždy odpoledne po vyučování jako vyučovací dvouhodina (90 

minut). 

 Žák uzavře se školou smlouvu o stáži. 

 Žák, který absolvuje přípravu i stáž, obdrží příspěvek od školy na přípravu, pobytové 

náklady, dopravu a pojištění. Škola zakoupí jízdenky, zajistí a uhradí ubytování. 

Stravu si během stáže hradí žák sám, případný příspěvek na ni obdrží po návratu ze 

stáže a konečném vyúčtování v případě, že zbudou finanční prostředky. 

 Příspěvek žáka na přípravu a stáž je 2000,- Kč Tento příspěvek je konečný, nezvýší 

se. Žák je povinen zaplatit příspěvek před zahájením přípravy. Vrácení příspěvku je 

možné pouze ze závažných důvodů, rozhodnutí je v kompetenci školy.  

 

Přijímající organizace:  

Maria-Ward-Gymnasium Bamberg 

 

Postup pro zájemce o účast: 

Vyplnění a odevzdání přihlášky v kanceláři nebo v ředitelně školy do 14. 9. 2013 

Výběrové řízení proběhne v září, účast všech přihlášených nutná! 

 

Zde odstřihněte 

 

Závazná přihláška na stáž (odbornou praxi) do Německa v listopadu 2013  
 

Jméno žáka: 

Přihlašuji se do projektu „Za zkušenostmi do kanceláří evropských institucí", mám zájem o 

stáž v Německu. V případě, že budu k účasti vybrán, zavazuji se k úhradě příspěvku ve výši 

2000,- Kč. 

 

Podpis žáka: 

 

Podpis zákonného zástupce žáka: 

 

Datum:  

 
             VZDĚLÁVAT SE A USPĚT 



        
 

 

 

 

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 realizuje projekt pod názvem 

„Za zkušenostmi do kanceláří evropských institucí"  

První etapa projektu - rok 2013:  

 Dvoutýdenní stáž žáků proběhne v listopadu 2013 na Slovensku. 

 Stáže na Slovensku se zúčastní 4 žáci. 

 Před vlastní stáží žák absolvuje 4 hodiny přípravy (odborná a kulturní). Výuka bude 

probíhat vždy odpoledne po vyučování jako vyučovací dvouhodina (90 minut). 

 Žák uzavře se školou smlouvu o stáži. 

 Žák, který absolvuje přípravu i stáž, obdrží příspěvek od školy na přípravu, pobytové 

náklady, dopravu a pojištění. Škola zakoupí jízdenky, zajistí a uhradí ubytování. 

Stravu si během stáže hradí žák sám, případný příspěvek na ni obdrží po návratu ze 

stáže a konečném vyúčtování v případě, že zbudou finanční prostředky. 

 Příspěvek žáka na přípravu a stáž je 1800,- Kč Tento příspěvek je konečný, nezvýší 

se. Žák je povinen zaplatit příspěvek před zahájením přípravy. Vrácení příspěvku je 

možné pouze ze závažných důvodů, rozhodnutí je v kompetenci školy.  

 

Přijímající organizace:  

SEGAT, s. r. o., Poprad, CHEMOSVIT, a. s., Svit, CHEMOSVIT CHEDOS, s. r. o., Svit, 

PERKINS, a.s., Poprad 

Postup pro zájemce o účast: 

Vyplnění a odevzdání přihlášky v kanceláři nebo v ředitelně školy do 14. 9. 2013 

Výběrové řízení proběhne v září 2013, účast všech přihlášených nutná! 

 

 

Zde odstřihněte 

 

Závazná přihláška na stáž (odbornou praxi) na Slovensku v listopadu 2013  
 

Jméno žáka: 

Přihlašuji se do projektu „Za zkušenostmi do kanceláří evropských institucí", mám zájem o 

stáž v Německu. V případě, že budu k účasti vybrán, zavazuji se k úhradě příspěvku ve výši 

1800,- Kč. 

 

Podpis žáka: 

 

Podpis zákonného zástupce žáka: 

 

Datum: 

               VZDĚLÁVAT SE A USPĚT 


