
 

 

Zoznam stáží Erasmus +   v šk. roku 2018/2019 

Názov projektu: REMESLO 2019,    číslo projektu: SK01-1-KA116-045849 

 

Stáže pre študentov: 

1. SŠNO Bystřice pod Hostýnem, Česká republika 

Zameranie: rezbárstvo – základy rezby reliéfu, rezbárske sympózium 

Termín: 9.9. – 22.9.2018, 2 týždne 

Počet účastníkov: 6 študentov ( 3 učni) + 1 učiteľ 

Odporúčané odbory: stolár, čalúnnik, DTD, TNI, DIZ,PRV 2. roč. a viac 

Podmienky: vzťah k ručnej práci s drevom, výtvarné cítenie, rýchle rozhodovanie 

 

 

2. Janow – Ľubelski, Polsko 

Zameranie: fotografovanie, práca v múzeu fotoaparátov, post produkcia 

Termín: jeseň alebo jar, 2 týždne 

Počet účastníkov: 4 študenti +1učiteľ 



Odporúčané odbory: FOD, PRV 2. roč. a vyššie 

Podmienky: portfólio prác, motivačný list, cudzí jazyk ANJ alebo poľština pasívne 

 

 

3. Esmovia, Valencia, Španielsko 

Zameranie: práca v nábytkárskych  a drevárskych firmách  

Termín: zima - jar 2019, dva týždne 

Počet účastníkov: 6 študentov (2 učni)+ 1 učiteľ 

Odporúčané odbory: 33,34 – technik drevostavieb, operátor,  stolár, TNI – s praxou v dielňach, vo  firme  

Podmienky: angličtina veľmi dobre, základy španielčiny – účasť na cvičeniach v škole, motivačný list 

 

 

4. AtlasNova, Sofia, Bulharsko 

Zameranie: práca v nábytkárskych  a drevárskych firmách  

Termín: jar 2019, tri týždne 

Počet účastníkov: 6 študentov + 1 učiteľ 

Odporúčané odbory: 33,34 – technik drevostavieb, operátor,  TNI, DIZ, DTD  – s praxou v dielňach alebo vo  

firme  

Podmienky: angličtina veľmi dobre, bulharčina – účasť na cvičeniach v škole - povinné, motivačný list 



 

 

INFO: Ing. Hana Čekovská, kabinet 347, koordinátorka Erasmus + 

 

Stáž pre učiteľov:                                                                       

 

1. VOŠ a SPŠ Volyne, Česká republika 

Zameranie: práca so SW SEMA, obsluha CNC – COV v škole  

Termín: koniec augusta – začiatok septembra 2018, 5 dní + 2 dni cesta 

Počet účastníkov: 4 učitelia  - 2 teoretické vyuč., 2  zo šk. dielni 

2. Esmovia, Valencia, Španielsko 

Zameranie: dizajn, architektúra – návštevy projekčných kancelárií a architektonických štúdií,  postupy prác, 

využívanie SW, práca na zákazkách, návšteva múzeí, galéria, CAC  

Termín: zima – jar 2019, 6 dní + 2 dni cesta 

Počet účastníkov: 3 učitelia   

Podmienka: angličtina na konverzačnej a odbornej úrovni, španielčina – povinná účasť na cvičeniach v škole 

INFO: Ing. Hana Čekovská, kabinet 347, koordinátorka Erasmus + 

 


