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Všeobecné inštrukcie 
 
Správu predkladá príjemca grantu na základe zmluvy o poskytnutí grantu. Správa zároveň slúži ako 
žiadosť o vyplatenie ďalšej splátky predfinancovania. 
  

Identifikácia projektu 
 

Typ akcie Prosím označte jednu z možností  

Mobilita pracovníkov/zamestnancov v oblasti 
školského vzdelávania 

Mobilita učiacich sa a pracovníkov v oblasti OVP 

Mobility pracovníkov/zamestnancov v oblasti 
vzdelávania dospelých 

Mobilita v oblasti mládeže 

Číslo zmluvy o poskytnutí grantu 2016-1-KA116-022357 

Názov projektu  New Opportunities in Multimedia and Art II. 

Oficiálny názov organizácie (v latinke)  Súkromná stredná umelecká škola filmová 

Kontaktná osoba (titul, meno, priezvisko, e-
mailová adresa) 

PhDr. Jarmila Uhríková 

e-mail: jarmila.uhrikova@gmail.com 

Vykazované obdobie (dd/mm/rrrr – 
dd/mm/rrrr)   

(obdobie od začiatku realizácie projektu 

špecifikovaného v článku I.2.2 Zmluvy o 
poskytnutí grantu do dátumu ukončenia prvej 
polovice projektu od článku I.2.2 predmetnej 
Zmluvy) 

01/06/2016-31/05/2017 
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Implementácia projektu 

Prosím, uveďte zhrnutie realizácie projektu vo vykazovanom období. Opíšte už ukončené mobilitné 

aktivity, aktivity, ktoré v súčasnosti prebiehajú, a aktivity, ktoré ešte plánujete zrealizovať počas 

zostávajúcej doby trvania projektu. 

Zrealizovali a dosiahli ste pôvodné ciele, plánované aktivity, identifikované ciele a očakávané výsledky 

tak, ako boli pôvodne plánované? Stretli ste sa s výzvami alebo problémami pri plnení plánovaných 

cieľov projektu? Ak áno, aké výzvy alebo problémy to boli a ako ste ich riešili? Uveďte všetky relevantné 

informácie, ktoré považujete za nevyhnutné pre celkový prehľad o aktuálnej a ďalšej realizácii 

projektu. 

Implementáciu  projektu New Opportunities in Multimedia and Art II. sme prispôsobili skutočnosti, 
že sme držiteľmi  Charty 2015-1-SK01-KA109_008989. V praxi sa osvedčilo prvý rok životného cyklu 
projektu uskutočňovať prípravu mobilít vrátane vyhodnocovacích workshopov predchádzajúcich 
mobilít a v druhom roku absolvovať samotné mobility. 

V tomto zmysle sme sledované obdobie naplnili nasledovne: 

- 01.06.2016 - 31.12.2016 – oboznámenie sa so všetkými náležitosťami, príprava potrebných 
dokumentov (zmluvy, dohody, memorandum), informovanie žiakov a pedagógov. 

- 01.01.2017 – 31.05.2017 – vyhlásenie a uskutočnenie prihlasovania na mobility 2017/2018 

Výberový proces na SSUŠ filmovej má tieto  hlavné kritériá: 

• Splnenie formálnych požiadaviek - študenti podali prihlášku (elektronicky) – dostali sme 41 
prihlášok na mobility žiakov, 

• Preukazujú aktívny záujem o stáž – spolupráca a pomoc pri organizovaní stáží zahraničných 
študentov na pôde našej školy, 

• Plnenie študijných povinností - (pravidelná dochádzka, žiadne negatívne výchovné opatrenia), 

• Aktivita pri školských akciách, súťažiach. 

• Komunikatívne kompetencie, správanie. 

Súčasťou aktivity výberového procesu je aj publicita - vernisáž fotografií z jednotlivých stáží vo 
verejných priestoroch školy, projekcia jednotlivých prác žiakov vytvorených na mobilitách 
predovšetkým na hodinách etickej výchovy – medzipredmetové vzťahy súvisiace s etikou práce. 

V sledovanom období škola bola hosťujúcou organizáciou pre troch študentov z partnerskej školy 
Lybecker Arts and Crafts College Raahe, Fínsko ( 10 týždňov). Slovenskí študenti tútorovali stáže 
hostí, čím sa posilnil multikulturalizmus a vlastná príprava na stáže. 

- 01.03.2017 -  31.05.2017 – príprava mobilít vrátane pedagogickej, jazykovej a kulturálnej prípravy 
- komunikácia s partnermi pred pobytom.  

 

Komplexné organizačné zabezpečenie stáží : 

A1   Stáže žiakov v OVP v inštitúciách odbornej prípravy v zahraničí: 

1)  Stáž č. 1 - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umelecké tvorby, s.r.o., Praha, Česká 
republika, počet žiakov: 4+ 1 sprevádzajúca osoba, trvanie stáže: 21 dní – navýšili sme počet stáží 
pre žiakov – prostriedky budeme čerpať z financií na organizáciu projektu a cestovné. 

Termín: 03.06.2017 – 23.06.2017 
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A2 Stáže žiakov OVP v podnikoch v zahraničí 

1)  Stáž č.1- INTERNATIONAL CONSULTING AND MOBILITY AGENCY SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, Španielsko, počet žiakov: 2+ 1 sprevádzajúca osoba, trvanie stáže: 
21 dní,   

Termín: 24.09.2017 – 15.10.2017 

 

Pedagogická, jazyková a kultúrna príprava prebiehala v angličtine (Španielsko) a v slovenčine (CZ). 
Náplňou tejto prípravy je aj praktická výučba – softvéry, práca s  technikou, ktorou disponujú 
zahraničné pracoviská, práca s umeleckou témou počas stáže, kultúrne rozdiely a jazykové základy.  

 

V sledovanom období sme nezrealizovali žiadne mobility. 

 

V súčasnosti prebiehajú prípravy na  A1   Stáže žiakov v OVP v inštitúciách odbornej prípravy v 
zahraničí: 

2)  Stáž č. 2 - Lybecker Arts and Crafts College Raahe, Fínsko, plánovaný počet žiakov: 2+ 1 
sprevádzajúca osoba, plánované trvanie stáže: 21 dní, plánovaný termín :  september 2017. 
Vrátane cestovného a pobytového zabezpečenia a multikulturálnej, pedagogickej a jazykovej 
prípravy. 

Prebieha intenzívna komunikácia k stážam predovšetkým k  doladeniu pracovných podmienok na 
vhodných pracoviskách pre žiakov, 

A2 Stáže žiakov OVP v podnikoch v zahraničí 

1) Stáž č.2 -  Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, Barcelos, Portugalsko, plánovaný 
počet žiakov: 2+ 1 sprevádzajúca osoba, plánované trvanie stáže: 21 dní,  plánovaný termín : apríl 
2018. 

2) Stáž č.3 - Atlas Nova Ltd., Bulharsko, plánovaný počet žiakov: 2+ 1 sprevádzajúca osoba, 
plánované trvanie stáže: 21 dní, plánovaný termín: máj 2018. 

3) Stáž č.4 - Associazione Artistica Culturale "A Rocca", Taliansko, plánovaný počet žiakov: 2+ 1 
sprevádzajúca osoba, plánované trvanie stáže: 21 dní,  plánovaný termín :október/november 
2017. 

 

Doterajšia implementácia projektu prebieha úspešne, pre žiakov je možnosť zúčastniť sa mobilít 
pozitívnou výzvou, pedagógom uľahčuje výchovno-vzdelávací proces (motivácia pre žiakov) a 
navyše organizácia mobilít zvyšuje kredit SSUŠ filmovej – organizácia bola aj vďaka zapojeniu sa do 
medzinárodných mobilít ocenená Cenou starostu mestskej časti Košice-Západ za prínos 
v spoločenskej oblasti a dosiahnuté výsledky v pedagogickej činnosti. 
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Rozpočet 

 

Finančné vyhlásenie ku grantu EÚ (k termínu predloženia priebežnej správy) 

 Celková suma  

Grant poskytnutý z programu Erasmus+ (ako bol schválený a uvedený v zmluve 
o poskytnutí grantu) 

40 336,00€ 

1. splátka grantu, ktorú ste obdržali z programu Erasmus+ (uhradená národnou 
agentúrou) 

16 134,00€ 

Doposiaľ využitý grant     9 271,00€ 

Požadovaná ďalšia splátka predfinancovania (v súlade s článkom I.4, odsek 

I.4.3 zmluvy) 
  0 

 

Potvrdzujem, že Mobility Tool+ obsahuje aktuálne informácie o doposiaľ zrealizovaných projektových 

aktivitách. 
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Podpis štatutárneho zástupcu  

Ja, dolu podpísaný(á), potvrdzujem, že informácie uvedené v tomto formulári priebežnej správy sú 
pravdivé a v súlade so skutočnosťou. 

 

Miesto:       Dátum (29-06-2017): 

 

Oficiálny názov organizácie: Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, 040 11 
Košice 

 

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: PhDr. Jarmila Uhríková 

 

Podpis: 

 

 

Pečiatka organizácie príjemcu grantu (ak je to relevantné): 

 

 

 

 

 


