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Začiatok projektu: 1. jún 2019

Koniec projektu:  31. máj 2021

Výška grantu: 90 200 €

Počet účastníkov žiakov: 21 (16+5)

Počet účastníkov PZ: 13 + 1



Žiarska „Hotelovka“

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Žiari nad Hronom
www.hotelovkazh.edupage.org

 pripravuje kvalifikovaných žiakov na prácu v oblasti obchodu, služieb, spoločného 
stravovania a cestovného ruchu,

 poskytuje komplexnú prípravu v študijných a učebných odboroch:

➢ hotelová akadémia,

➢ hostinský, 

➢ kaderník,

➢ cukrár,

➢ podnikanie v remeslách a službách.



Prečo sa zapojiť do programu Erasmus+

➢ príležitosť zvyšovať kvalitu odborného vzdelávania a prípravy,

➢ získať nové zručnosti, vedomosti a kompetencie,

➢ zlepšiť profil absolventa školy,

➢ zvýšiť kvalifikáciu a odbornosť pedagogických zamestnancov,

➢ získať nové užitočné informácie o spôsobe 

a priebehu odborného vzdelávania v iných krajinách, 



Prečo sa zapojiť do programu Erasmus+

➢ zapracovať nové inovatívne vzdelávacie metódy do interných 
dokumentov školy,

➢ zlepšiť validáciu a uznávanie dosiahnutých výsledkov 
vzdelávania žiakov v mobilitách,

➢ rozširovať spoluprácu s organizáciami a školami z rôznych 
európskych krajín, 

➢ vytvárať nové partnerstvá a spoluprácu medzi školami, 
podnikmi v krajinách EÚ.



Naše projekty

„Spoznajme originalitu talianskej gastronómie“ 2014/2015 Taliansko 

„Mládež a tradície otvárajú hranice“ 2015/2016 Taliansko

„Do Európy za vzdelávaním“ 2017/2018 Taliansko, Veľká Británia 

„Zvyšujeme kvalitu odborného vzdelávania“ 2018/2019 Taliansko, Malta 

„Remeslo má zlaté dno“ 2019/2021
Španielsko, Malta, 
Taliansko, Portugalsko 





Európsky plán rozvoja školy
Strategický dokument školy, ktorý sa týka rozvoja, zvyšovania kvality,
modernizácie a internacionalizácie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy
v dlhodobom časovom horizonte.

Pri jeho tvorbe sme vychádzali:
 z hlavných cieľov programu Erasmus+,

 Erasmus+ Sprievodca programom,

 z cieľov Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov,

 zo zamerania školy a plánu projektovej činnosti,

 z potrieb trhu práce,

 zo SWOT analýzy vykonanej v prostredí školy.



Hľadáme projektových partnerov
odporúčania od kolegov z iných škôl,

európske databázy projektov - EVE Databáza,

zo sociálnych sietí,

z emailov s ponukami na spoluprácu – hľadáme referencie na internete,

z predchádzajúcich projektov,

počas mobilít v zahraničí,

využitie existujúcich kontaktov: Miriam Valachová, Vladimíra Casolani

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


Naši partneri v projektoch

Azzurra Societa 
Cooperativa Sociale 

Taliansko

APLICAPROPOSTA 

LDA „braga mob“ 
Portugalsko

Ekip Europa 
Zuzana Vančová  

Španielsko

Simcas Travel 
Limited 
Malta



Hlavné aktivity projektu – učitelia, MOV

mobility – odborné stáže - pre učiteľov, majstrov OV v dĺžke 12 – 14 dní,

job shadowing v organizáciách odborného vzdelávania,

odborné tréningy (tréning paelly – Španielsko, kadernícky a cukrársky tréning,

konzultácie k marketingovým aktivitám škôl s vedením škôl,

vybudovanie medzinárodnej siete zapojením nových partnerov zo zahraničia,

konzultácie systému kvalifikácie a hodnotenia ECVET so svojimi kolegami z EÚ



Učitelia v Španielsku
november 2019



Hlavné aktivity projektu - žiaci
mobility pre žiakov – odborné stáže v hoteloch, reštauráciách, podnikoch,

pre študentov študijného odboru hotelová akadémia,

pre študentov učebných odborov cukrár a kaderník, 

3 - 5 týždňové odborné stáže,

odpracujú 90 – 120 hodín (6 hodín denne, 5 dní v týždni),

hodnotenie ECVET,

propagácia projektu Erasmus+ aj po skončení mobility.



Ďalšie aktivity
 Erasmusdays,

 Európsky týždeň odborných zručností,

 Stredoškolák – prehliadka stredných škôl v BBSK,

 DOD,

 Gastrofestival – praktická časť maturitnej skúšky,

 Zážitkový večer pre pozvaných hostí, 

 workshopy, otvorené hodiny, besedy,

 videá na youtube.com, články v médiách,

 www.hotelovkazh.edupage.org,

 odborné súťaže,

 dni španielskej, talianskej, maltskej a portugalskej kuchyne,

 receptár jedál, dezertov, nápojov.

http://www.hotelovkazh.edupage.org/


ECVET – naše skúsenosti

Spätnou väzbou od zahraničných partnerov dostávame priestor na sebareflexiu:

➢ ktoré aspekty výučby treba zlepšiť,

➢ na ktoré oblasti odbornej prípravy sa treba viac zamerať,

➢ akú úroveň má mať náš absolvent, aby sa dokázal úspešne uplatniť

na pracovnom trhu v rámci EÚ.



➢ aktualizácia a inovácia systému ECVET
s našimi slovenskými a zahraničnými partnermi 
(priebežne upravujeme a dopĺňame dokument),

➢ dôležité je jednoduché a správne nastavenie 
vzdelávacích jednotiek (menej je niekedy viac)
pre danú mobilitu a krajinu,

➢ s partnermi ešte pri podávaní prihlášky prediskutovať 
vzdelávacie jednotky – ich nastavenie podľa 
stážového miesta.

ECVET – naše skúsenosti



Pred podaním prihlášky

➢ Memorandum o porozumení,

➢ dohodnúť vzdelávacie jednotky, 
stážové miesta,

➢ stážové miesta = mentor, ktorý má 
skúsenosti s ECVET.



Pred nástupom na mobilitu

Pripraviť pre každého žiaka:

➢ dohodu o vzdelávaní ECVET (podpísať žiak, alebo zákonný zástupca),
➢ zmluvu o poskytnutí grantu na stáž,
➢ program stáže v OVP,
➢ poučenie o bezpečnosti,
➢ potvrdenie o HACCP.

Pre prijímajúcu organizáciu/sprostredkovateľskú organizáciu pripraviť:

➢ Maticu vzdelávacích výstupov,
➢ Vzdelávaciu jednotku pre daný odbor žiaka,
➢ Denný monitoring žiaka – excelovský súbor,
➢ Hodnotenie účastníka mentorom.



Dohoda o vzdelávaní ECVET



Matica vzdelávacích výstupov



Vzdelávacia jednotka kuchár



Denný monitoring žiaka



Hodnotenie účastníka mentorom



Kritériá hodnotenia ECVET po mobilite
Žiak z mobility je hodnotený v 4 úrovniach, podľa dosiahnutých výsledkov vzdelávania
definovaných vo vzdelávacej jednotke na mobilite:

1.
• hodnotenie účastníka mentorom

2.
• správa o mobilite – žiak

3.

• úroveň dosiahnutých vzdelávacích výstupov žiaka na základe 
ústneho pohovoru s ním

4.

• praktická skúška pred komisiou pre danú vzdelávaciu 
jednotku (Stredoškolák 26. 11. 2019 – prípravy, realizácia)



Správa o mobilite žiak
 žiak po návrate z mobility vypracuje správu 

o mobilite v anglickom jazyku (informácie o očakávaniach, 
predstavách, odbornej praxi pred a po absolvovaní mobility, 
porovnajú svoje skúsenosti z praxe s očakávaniami, vyhodnotia 
úspešnosť svojho zahraničného pobytu),

Ústny pohovor so žiakom
 žiak absolvuje ústny pohovor pred komisiou v zložení: 

dvaja odborní učitelia, koordinátorka projektu, vedúca 
predmetovej komisie odborných predmetov a 
zástupkyňa pre praktické vyučovanie.



Praktická skúška pred komisiou

Stredoškolák – prehliadka stredných škôl v BBSK

➢ prípravné práce, 

➢ realizačná časť – príprava pokrmov a nápojov, prezentácií, tabúľ,

➢ prezentácia v MsKC v Žiari nad Hronom



Hodnotenie a uznávanie vzdelávacích výstupov



Hodnotiaci záznam
o uznaní vzdelávacích výstupov
účastníka mobility – ECVET

➢ dosiahnuté body sú pretransformované do známok
z odborných predmetov:

▪ odborná prax, prax,

▪ odborná prax v technike obsluhy,

▪ odborná prax v príprave pokrmov,

▪ odborný výcvik.



ECVET 
– uznanie vzdelávacích  

výsledkov žiaka
➢ hodnotenie a popis dosiahnutých zručností je súčasťou 

Európskeho systému prenosu kreditov v odbornom 
vzdelávaní a príprave (ECVET) a Europassu mobilita,

➢ odborná komisia na posúdenie a uznanie vzdelávacích 
výstupov žiakov - odborníci z praxe (2 zástupcovia 
hotelov), 2 učitelia odborných predmetov, vedúca 
predmetovej komisie odborných predmetov, zástupkyňa 
pre praktické vyučovanie, osoba zodpovedná za on-line 
jazykovú podporu,

➢ žiaci získavajú príslušný počet bodov – body sa
započítavajú do celkového hodnotenia praktickej časti
maturitnej skúšky alebo praktickej časti záverečnej
skúšky.



Výstupy žiakov po mobilite
➢ Power Pointová prezentácia v cudzom jazyku 

- jazykové zručnosti sú hodnotené známkou z cudzieho jazyka,

➢ vypracovanie krátkych videí (youtube.com, stránka školy, FB,...) 
– známka z informatiky,

➢ „Zážitkový večer“ pre pozvaných hostí 

➢ Stredoškolák, Deň otvorených dverí, 

➢ SOČ

známka z odborných predmetov 
(technológia, suroviny, materiály, 
prax, odborná prax, odborný výcvik,...)



Očakávaný dopad– učitelia, MOV
dokážu zhodnotiť, posúdiť a následne i upraviť proces uznávania a validácie odborných vedomostí, kompetencií a zručností
do interného dokumentu ECVET, 

dokážu kriticky sa zamyslieť nad svojimi vyučovacími metódami,

škola získa kvalifikovaných zamestnancov pre marketingové aktivity školy zamerané propagáciu odborného vzdelávania 
s dôrazom na učňovské vzdelávanie,

motivácia zamestnancov zapájať sa do aktivít sieťovania - získavania nových zahraničných partnerov pre školu,

zdokonalia sa ich organizačné, manažérske schopnosti (sociálna klíma výučby, odborné poradenstvo - praktická časť 
maturitnej skúšky, záverečné skúšky, príprava na odborné súťaže a pod.),

dokážu vybrať a následne aplikovať pozitívne poznatky zo systému prepojenia teoretickej a praktickej prípravy žiakov
do učebných osnov v ŠkVP,

zvýši sa ich záujem o nové metódy hodnotenia zručností a schopností vyžadovaných na škole/v neformálnom vzdelávaní.



Benefity pre školu a žiakov – dopad projektu

zviditeľnenie sa v regióne doma i v zahraničí

záujem o našich žiakov a absolventov 
zo strany zamestnávateľov v regióne

zvýšený záujem o štúdium na našej škole

získanie nových kontaktov a zahraničných partnerov, spolupráca s nimi

rastúci záujem o účasť na zahraničných odborných stážach 
aj u žiakov učebných odborov

žiaci s osobnostným a profesionálnym rozvojom

zvyšovanie kvality odborného vzdelávania, uznávanie dosiahnutých výsledkov 

nové inovatívne vzdelávacie metódy, 
vzdelávacie programy, ECVET

podpora učňovského vzdelávania, 
remesiel

vyškolení a kvalifikovaní pedagogickí 
zamestnanci



Ďakujem za pozornosť.


