Informace pro žáky a rodiče o zahraniční stáži v Portugalsku
Určeno pro: Žáky SŠZZ Olomouc, oborů Chovatelství a Jezdec a chovatel koní
Termín stáže:

1. běh - říjen 2018 (8 žáků)

Forma: Praktické činnosti při péči o koně (evropská jednotka učení ECVET - viz níže)
Partner: Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade

http://mobilityfriends.org

Stáž je pracovní, zahrnuje 10 pracovních dnů (po-pá) po 6 hodinách. Stáž bude započtena v rámci
povinné praxe, kterou žáci musí v průběhu studia absolvovat.
Obsahem stáže bude jednotka výsledků učení evropského systému ECVET (níže).
Po odpoledních a volných dnech je plánován program kulturně - poznávací (Starobylá města - Braga,
Porto, příroda, okolí, moře, místní zvyky a slavnosti…)
Financování stáže je pokryto z grantu poskytnutého škole programem ERASMUS+ , klíčová aktivita 1 mobilita. Grant je rozpočtován jako dostačující na pokrytí dopravy na místo ubytování (vlak, letadlo,
autobus), ubytování ve zděných budovách, stravu, pitný režim, pojištění s dostatečným plněním.
Očekávaný nárůst cestovních nákladů (cena ropy apod.) se budeme snažit eliminovat včasný nákupem
letenek. Osobní kapesné na „přilepšenou“, suvenýry apod. je na uvážení každého účastníka.
Výběr žáků bude proveden komisí stanovenou ředitelem školy na základě návrhu učitelů praxe, OV a
odborných předmětů.
S každou skupinou zahrnující nezletilé účastníky vysílá škola jednu doprovodnou osobu z řad pedagogů.
Před odjezdem absolvují účastníci informační seminář, kde se dozvědí podrobnosti k výše uvedeným
informacím, na něj si můžou nachystat případné dotazy.

Souhlas s účastí na odborné stáži v Portugalsku.

Souhlas zákonného zástupce (zletilého žáka)
Číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA102-047036.
Souhlasím s tím, aby byl(a) žák(yně)
Jméno

Příjmení

Datum narození

zahrnut(a) do výběrového řízení účastníků v rámci první části výše uvedeného projektu realizovaného Střední školou
zemědělskou a zahradnickou, Olomouc, U Hradiska 4 v měsíci říjnu 2018.
V případě úspěšného výběru pak souhlasím s účastí shora jmenované(ho) na projektu samotném a v souladu
s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) dávám souhlas ke zpracování
nezbytných údajů pro účely projektu (data ze školní matriky, e-mail, číslo mobilního telefonu, číslo cestovního dokladu)
Dále potvrzuji, že shora jmenovaný(á) vlastní, či si včas nechá vyhotovit platný cestovní doklad (občanský průkaz, pas).
Souhlasím též, aby mu po dobu stáže byl doprovodnou osobou umožněn rozchod na přesně stanoveném místě a po
stanovenou dobu.
Jméno zákonného zástupce:
................................................................
Datum a podpis:
................................................................
Případné informace o podrobnostech průběhu stáže podá zástupce ředitele T.Metz - 723432703

