
  

 

 

Schválený projekt v rámci programu Erasmus+,  
KA1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov,  
realizovaný v školskom roku 2021/2022 pre žiakov SOŠP 

 
Názov projektu: 
„Získanie a rozvoj praktických vedomostí a zručností v oblasti polygrafie a médií  
(pre lepšie uplatnenie sa absolventov na trhu práce)“ 
 
Miesto odbornej stáže trvajúcej 14 dní: 
Portugalsko:    máj/jún 2022  (pre 12 žiakov) 
Taliansko (Sicília): 5. 6.–18. 6. 2022  (pre 12 žiakov) 
 
Podmienky pre uchádzačov: 
• Známka na konci šk. roka 2020/2021 a na polroku šk. roka 2021/2022                              

z predmetov ODV, AVT, GRD, SPG, ANJ nie horšia ako 3, 
• Konverzácia v ANJ na výbornej úrovni, 
• Známka zo správania 1, 
• Žiadne negatívne výchovné opatrenia (pokarhanie, napomenutie...), 
• Odborná reprezentácia školy, 
• Aktívna odborná činnosť v škole – súťaže, projekty, ... 
 
Žiak sa môže prihlásiť iba na jedno miesto! 
 
Informácie a prihlášky: Mgr. Petra Boledovičová, Bc. Filip Ducký  
 
Prihlášku, motivačný list a životopis v slovenskom jazyku 
odovzdajte najneskôr 24.2.2022.  
Prihlášky po tomto termíne nebudú akceptované. 
 
Prihlášku je možné poslať aj elektronicky na mailovú adresu – ducky@polygraficka.sk 
 
Poznámka:  
Podmienkou hostiteľskej organizácie v Taliansku je zaočkovanosť účastníka odbornej stáže 
Hostiteľská organizácia v Portugalsku ešte podmienky nedeklarovala.  



Prihláška žiaka 
 
Na mobilitu v rámci projektu Erasmus plus s názvom: 

„Získanie a rozvoj praktických vedomostí a zručností v oblasti polygrafie a médií pre lepšie 
uplatnenie sa absolventov na trhu práce“ 

súčasťou ktorého je aj dvojtýždňová odborná stáž v zahraničí, počas ktorej budú žiaci pod 
dohľadom mentorov pracovať v podnikoch. 

Osobné údaje žiaka 
Priezvisko: 
 
 

Meno: Trieda/študijný odbor: 
 

Dátum narodenia: 
 
 

Rodné číslo: Štátna príslušnosť/národnosť: 

Presná adresa trvalého bydliska: 
 
 
Mobil: 
 
 

Email: 
 

Číslo OP/pasu: 
 

Očkovanie: 

 
Údaje zákonného zástupcu 
Meno a priezvisko, titul: 
 
 

Bydlisko: 

Mobil: 
 
 

Email: 

 
Záväzne sa prihlasujem na stáž v (nehodiace sa prečiarknite):  

Portugalsko:    máj/jún 2022 

Taliansko (Sicília):   5. 6.–18. 6. 2022 

 
V Bratislave _________2022     -------------------------------- 
              čitateľný podpis žiaka 
 
Vyjadrenie zákonného zástupcu žiaka: 
Súhlasím s tým, aby sa môj syn/dcéra zúčastnil/la uvedeného projektu a zahraničnej stáže. 
 
V ____________________2022     -------------------------------- 
         podpis zákonného zástupcu 
  



 
 
Vyjadrenie majstra OV/odborného učiteľa: 
 
 
 
 
 

        
------------------------------------ 
podpis majstra OV/odborného učiteľa 

 
Vyjadrenie učiteľa anglického jazyka: 
 
 
 
 
 

 
------------------------------- 
podpis učiteľa anglického jazyka 

 
 
 
Vyjadrenie triedneho učiteľa: 

Predmet 1.ročník 2. ročník 3. ročník Priemer 
 1.polrok 2.polrok 1.polrok 2.polrok 1.polrok 2.polrok  
Známka z OV        

Známka z ANJ        
Priemer známok 
z odb.  
predmetov 

       

Reprezentácia 
školy 

 
 
 

Vyjadrenie 
triedneho 
učiteľa: 

      

     
 

------------------------ 
podpis triedneho učiteľa  

 
 

 

 


