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Program Erasmus +
Vzdělávací program, který je řízen Evropskou komisí na období 2021 - 2027.

Klíčová aktivita 1 je zaměřena mimo jiné na podporu mobilit v odborné

přípravě.

Program přináší:
◦ stáže v zahraničí v rámci EU

◦ rozvoj jazykových dovedností účastníků

◦ zvýšení kvalifikace a růst kompetencí žáků pomocí zahraničních zkušeností.

V ČR je program řízen Domem zahraniční spolupráce (DZS), https://www.dzs.cz/.



Program Erasmus +
Grant Erasmus+ pokrývá 100 % nákladů na:

◦ dopravu

◦ ubytování

◦ stravování

◦ doprovodný program

◦ pojištění.

Přínosem krátkodobé i dlouhodobé mobility je:
◦ zužitkování teoretických znalostí při reálné práci

◦ rozvoj jazykových dovedností

◦ zkušenost s prací v mezinárodním prostředí

◦ poznání  cizí země, místní kultury a gastronomie.



Dlouhodobé mobility
Jsou určeny absolventům čtyřletých i tříletých oborů vzdělání.

Doba trvání 3 měsíce.

Absolvent musí na stáž odjet do 1 roku od ukončení studia na SŠ.

Náklady na stáž jsou hrazeny z grantu (účastník stáže obdrží v průběhu stáže 3 zálohy v EUR na 
vlastní účet).

O stáži se uzavírá účastnická smlouva a smlouva o obsahu stáže (Learning Agreement), po 
ukončení stáže účastník obdrží Europass.



Krátkodobé mobility
Jsou určeny žákům střední školy.

Doba trvání 2 týdny (10 pracovních dnů).

Náklady spojené se stáží jsou hrazeny z grantu.

Účastníci stáží obdrží zálohu (kapesné) v EUR.

O stáži se uzavírá účastnická smlouva a smlouva o obsahu stáže (Learning Agreement), po 
ukončení stáže účastník obdrží Europass.

Stáže se účastní pedagogický doprovod.



Stáže žáků Obchodní akademie a Hotelové 
školy Havlíčkův Brod v roce 2022

Dlouhodobé stáže:

a) Irsko – 16. 4. – 16. 7. 2022: městečko Mallow, praxe v organizaci Your International Training. 

b) Španělsko – 11. 6. – 10. 9. 2022: město Granada, praxe v organizaci Escuela Delengua.



Stáže žáků Obchodní akademie a Hotelové 
školy Havlíčkův Brod v roce 2022

Krátkodobé stáže

a) Slovensko – 24. 4. – 6. 5. 2022, 6 žáků oboru vzdělání Kuchař – číšník a Cukrář, praxe v 
restauracích v Nitře.

b) Irsko – 7. 11. – 18. 11. 2022, 13 žáků maturitních ekonomických oborů, organizace Your
International Training, Youghal.

c) Španělsko – 28. 11. – 8. 12. 2022, 12 žáků oboru Hotelnictví, organizace Universal Mobility, 
Málaga.



Projekt na rok 2023
Evropská zkušenost – nejlepší cesta k lepší budoucnosti 

The european experience – the best way to a better future

2022-1-CZ01-KA122-VET-000077635

Krátkodobé stáže: 

Slovensko, Nitra – 6 žáků (předpokládaná doba realizace duben – květen 2023).

Španělsko – 2 běhy po 10 žácích (předpokládaná doba realizace červen a září 2023).

Dvě dlouhodobé tříměsíční stáže  pro absolventy školy.



Erasmus+ v dalším období

2023_01_26

Schvalovací komise programu Erasmus+ udělila Obchodní 
akademii  Hotelové škole Havlíčkův Brod akreditaci na období 
od 1. 2. 2023 – 31. 1. 2027.
Akreditace umožnuje škole zjednodušený přístup k možnostem 
financování v příslušné oblasti vzdělávaní.


