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Praxe, pramen inspirace?
Obohacujeme životy, otevíráme mysl.
ERASMUS+ 2016-1-CZ01-KA102-023243

Základní informace
Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020 na podporu
vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě.
Cílem programu Erasmus+ je přispět k dosažení cílů strategie Evropa 2020 pro růst,
zaměstnanost, sociální rovnost a začlenění, jakož i cílů strategického rámce EU pro
vzdělávání a odbornou přípravu ET2020.
Projekty mobility osob/ Odborné vzdělávání
Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol,
absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravy či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách
nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.
ECVET
Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu zvyšuje kvalitu vnitrostátní i mezinárodní mobility a podporuje spolupráci škol a podniků u nás i v zahraničí. Jednotky učení, které tvoří základní kámen celého systému, popisují, jaké znalosti,
dovednosti a kompetence si má účastník stáže osvojit. ECVET tak usnadňuje uznávání výsledků učení, zvyšuje transparentnost kvalifikací a podporuje celoživotní učení.
Projekty mobilit na naší škole:
Studenti naší školy všech stupňů i oborů jsou již během studia seznamováni a konfrontováni s požadavky praxe, a to jak v rámci přímé výuky, tak i na řadě mimoškolních aktivit, které ale škola zajišťuje nebo spoluorganizuje. Jedná se např. o výstavy,
módní přehlídky, produkce prezentací, výtvarné a oděvní soutěže atd.
Se změnou požadavků na naše absolventy, kdy již nestačí pouze klasické odborné
technické zaměření na výrobu oděvů nebo modelování, se snažíme rozšířit zaměření u SOŠ i VOŠ tak, abychom zajistili umístění našich absolventů podle požadavků
na trhu práce, a to o předměty se zaměřením na podnikatelství v oboru, reklamní
tvorbu, oděvní design ve spojení se špičkovým řemeslným zpracováním, propagační
grafiku, prezentační tvorbu, organizaci a zajišťování módních přehlídek, osobnostní
stylistiku aj.
Vývoj předpokládá, že malé a střední firmy budou zajišťovat kvalifikované práce
a individuální tvorbu, zvláště v oblasti módního návrhářství a oděvní technologie
v národním i nadnárodním měřítku, v celém jejím rozsahu /návrh, realizace, prezentace, prodej/.
Pro naše absolventy obou typů vzdělání to znamená nutnost odborně i profesně
umět obstát v náročné tuzemské i mezinárodní konkurenci na trhu práce, využít
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vlastní teoretický i odborný potenciál pro své uplatnění, umět se přizpůsobit aktuálním okolnostem a využít veškeré dostupné možnosti, které nabízí současná tržní
poptávka.
Absolventi musí organizačně i odborně zvládnout pracovat pro více zákazníků současně, reagovat na jejich požadavky i na požadavky trhu, umět se zapojit po odborné
stránce i do strategie prodeje a marketingu.
Pro tyto cíle se jako škola snažíme zajistit maximum. S obtížemi zajišťujeme odborné praxe studentů u našich partnerů v ČR, v rámci odborné přípravy žáků a přípravy k absolutoriu spolupracujeme s nejrůznějšími partnery z oboru i mimo něj
- s Hospodářkou komorou, Asociací textilního průmyslu, malými firmami.
Partnery pro odborné praxe žáků jsou i ostatní odborné školy a instituce u nás
i v zahraničí a jednou z důležitých praxí je i zahraniční mobilita.
S organizací zahraničních odborných stáží máme zkušenosti již od roku 1996 v projektech Leonardo da Vinci a od roku 2014 v navazujícím programu ERASMUS+.
Systém organizace a přípravy stáží včetně výběru partnerů pro spolupráci je velmi
propracovaný a ověřený. Kvalitní je i validace / ECVET, Europass Mobility, Certifikace, další dokumenty Europassu /a následná evaluace všech projektů.
Pro většinu partnerů jsme reciproční organizací a naše spolupráce je dlouhodobá
nad rámec vlastních stáží, což zvyšuje její kvalitu a přinos jak pro školu, tak přímé
i nepřímé účastníky.
Stáže jsou nabízeny všem studentům a žákům naší školy. Pravidla a podmínky pro
účast v projektu jsou transparentně a jasně nastaveny a zveřejněny na informačním
panelu projektu a při informačních schůzkách.
Stejně tak je vždy předem stanovený pracovní program pro jednotlivé destinace tak,
aby jejich přínos pro účastníky byl vždy co nejvyšší.
Naše snaha o zvýšení odborné úrovně školy, pedagogů i studentů je z naší strany
dále podporována i dalšími vlastními aktivitami, mezinárodní a místní spoluprací,
granty ESF, zřizovatelem MHMP aj.
http://www.naerasmusplus.cz/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news-events_cs
www.dzs.cz/cz/ecvet
www.europass.cz/mobilita
www.europass.cz
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VOLOS
Municipal Istitute Of Vocational Training
Of Volos /KETPA-DIEK/
Řecko
www.diek.gr

Počet účastníků: 5 žáků
1 pedagog
Obory:
82 - 41 - M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
82 - 41 - M/03 Scénická a výstavní tvorba
Umělecký charakter celé školy napomáhá k plynulému
mezioborovému propojení.
Mimo tradiční realizace oděvu, kdy stážisté šili model
inspirovaný místním cukrovím, měli i výuku v ateliérech
fotografie, keramiky, šperku a interiérového designu.
Naučili se průběžně zhotovit fotodokumentaci realizace
svého modelu, včetně inspiračních zdrojů a připravit vlastní výstavu modelu a těchto fotografií.
Virtuálně se pokusili navrhnout vhodný prostor
pro prezentaci a zhotovení šperku jako doplňku
k danému modelu v ateliéru šperku.
Praktická realizace výrobku ve skutečných podmínkách konfekční výroby byla také jejich úkolem jako
JVU - Realizace dámské sukně dle hodnocení ECVET.
Všichni účastníci úkol splnili.
S ohledem na charakter školy i bezpečnost města
je tato stáž prioritně určena nezletilým studentům
za přítomnosti doprovodné osoby po celou dobu
pobytu.
V této destinaci také
prezentoval zástupce
našich pedagogů výuku
modelování střihů.
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CANNES
Lyceé des Métiers les Coteaux Cannes
Francie
www.ac-nice.fr /coteaux/

Počet účastníků: 3 žáci, 1 student
1 pedagog
Obory:
82 - 41 - M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
82 - 41 - M/03 Scénická a výstavní tvorba
82 - 41 - N/08 Oděvní návrhářství
Odborná návrhářská škola s vysokou úrovní se
věnuje realizaci modelů technologií “haute-couture“, na kterou je tato škola díky své destinaci
a kulturnímu životu specializovaná.
Pod vedením místních odborníků a pedagogů na
„vysokou krejčovinu“ měli stážisté za úkol zhotovit model na téma inspirované mořem a západem
slunce.
Své modely pak společně prezentovali na velké módní přehlídce se
studenty hostitelské
školy.
Důraz byl kladen
na modelování a práci
se střihem a speciální modelovou práci
oděváře.
Vyučující francouzštiny
z naší školy pak sledoval
odbornou výuku , kde si
zlepšil své odborné jazykové dovednosti v oboru
oděvního návrhářství.
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Southampton Solent University
Velká Británie

www.solent.ac.uk
Počet účastníků: 2 studenti
2 pedagogové
Obory:
82 - 41 - N/08 Oděvní návrhářství

Tříletý bakalářský obor FASHION
DESIGN je zaměřený na rozvoj dovedností a znalostí v módním průmyslu. V rámci oboru Fashion je vložen
také program TO-UP
Po dobu dvou týdnů se stážisté aktivně
zúčastnili výukových hodin tohoto
oboru.
Během hodin Pattern cutting si studenti
osvojují základy konstrukce střihů, ale
také netradiční modelace oděvů. Stážisté
si vyzkoušeli modelaci živůtku a hlavicového rukávu za pomoci asymetrického
členění a odstranění tak průramkového
švu.
Ve čtvrtek 26. října 2017 se hosté společně
se studenty módního designu zúčastnili exkurze do Londýna s cílem navštívit výstavu
věnovanou ikonickému návrháři Balenciagovi.
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PORTO
Escola Artistica de Soares dos Reis
Portugalsko

www.essr.net
Počet účastníků: 4 studenti
1 pedagog
Obory :
82 - 41 - N/08 Oděvní návrhářství

Escola Artistica de Soares dos Reis je jedna z nynějších dvou středních uměleckých škol v Portugalsku.
Vznikla spojením mnoha menších uměleckých škol
z celého severního regionu, z nichž měla každá
jiné zaměření. Všechny školy se sestěhovaly právě
sem, takže díky tomu mohla vzniknout škola s tolika
dobře vybavenými obory, dechberoucími dílnami a
s tolika opravdu úžasnými profesory.
Díky pravidelné docházce do školy Soares dos Reis
School of Arts se naši studenti mohli naučit
zajímavé techniky z různých oblastí
umění od šperku až po sítotisk a blíže se
seznámit s žáky školy, kteří si je okamžitě
získali svou srdečností.
V ateliéru textilu měli možnost si vyzkoušet různé ruční práce, například tkaní,
různé druhy výšivky, vyráběli šperky z filcu
a také si samozřejmě něco ušili.
Hodiny fotografie byly pro nás skutečným
zážitkem. Stážisté si vyzkoušeli vyvolání,
zvětšování a práci s vývojkou na svých analogových snímcích.
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Birmingham Metropolitan College
Velká Británie

www.bmetc.ac.uk

Počet účaastníků: 8 studentů
2 pedagogové (dva běhy)
Obory:
82 - 41 - M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
82 - 41 - M/03 Scénická a výstavní tvorba
82 - 41 - N/08 Oděvní návrhářství
11. 2. 2018 se naši stážisté vydali na dva týdny na pracovní stáž do anglického Birminghamu.
Jejich cílem bylo zdokonalení praktických dovedností především v šití, ale i v kreslení nebo v práci
v kolektivu.
Stážisté si zlepšili své schopnosti mluvit a pracovat
v anglickém jazyce a poznávali místní kulturu.
Vyzkoušeli si hodnocení svých dovedností v systému ECVET v angličtině před komisí.
Ve všední dny stážisté jezdili vlakem do školy
na periferii města, kde měli možnost
být součástí nejrůznějších aktivit.
Tamní část školy (jedna z budov
Birmingham University) byla umístěna
v hezkém prostředí malého městečka
Sutton Coldfield.
Škola byla umělecky založena a
stážisté byli také pozváni do Fashion
Atelieru v sesterské budově v centru.
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NORIM

BERK

Berufliche Schule, Direktorat 5
Německo

www.b5-nbg.de

Počet účastníků: 5 žáků
1 pedagog
Obory:
82 - 41 - M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
82 - 41 - M/03 Scénická a výstavní tvorba
31 - 43 - M/01 Oděvnictví

Školou Berufliche Schule, kterou studenti každý den
navštěvovali, byli zcela nadšeni. Třídy byly vybaveny moderními šicími stroji, na kterých byla opravdu radost šít.
Nejvíce je ale potěšila vřelost učitelů a studentů, kteří
byli ochotní s čímkoliv vypomoci a poradit.
Ušít sukně byl hlavní úkol jejich odborné stáže
v Norimberku.
V druhém týdnu stáže měli možnost
navrhnout a vyrobit si vlastní potisk
na textil. Brzy ráno vyrazili do tiskárny, která nepoužívá chemické látky a
jejíž produkty jsou přírodní.
Sportovní vaky - toto bylo další
projektové téma ve škole v rámci
programu Student teach student.
Po dvou skupinkách byli studenti
rozděleni do jednotlivých tříd, kde
je vybraní žáci učili ušít sportovní
vak. Nejdříve si narýsovali střih
a následně navštívili školní sklad
s látkami, kde si mohli vybrat libovolný materiál. Látky postupně podle
střihu nastříhali a další den byl vak
zhotoven.
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TAMPER

Tampere Vocational College Tredu
Finsko
www.tredu.fi

Počet účastníků: 4 studenti
Obor: 82 - 41- N/08 Oděvní návrhářství
Škola s pěti samostatnými obory a cca 2000
studenty tradičně zajišťuje jako náš dlouholetý
partner velice kvalitní pracovní program dle našich požadavků.
Pro letošní stáž byla domluvená praxe na vyšívacích strojích a obsluha specializovaných vyšívacích
strojů v modelové realizaci obuvi a kožených
doplňků, kterou u nás ve škole běžně nejsme
schopni zajistit, ač je ze strany našich partnerů
z praxe podporována a požadována a je také
velice důležitá pro celkové dokončení modelů
a pro jejich prezentaci.
Obě tyto praktické dovednosti byby využity při realizaci
vlastního modelu pro své módní přehlídky SKILLS.
V Tampere pak stážisté kompletně zrealizovali modely inspirované bavlníkem
a sněhovou vločkou, které partner vystavil ve své škole v rámci
prezentace projektu.
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SKILLS
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Gli indimenticobile anni „20“
Honorární konzulát České republiky Toskánska
ve Florencii uspořádal slavnost u příležitosti Mezinárodního dne žen a stoletému výročí Československa.
Studenti 2.V VOŠ oděvního návrhářství předvedli
svoje modely SKILLS. Zadání barevnosti trikolory
umocnilo toto představení. Součástí přehlídky bylo
vyhlášení nejlepších modelů.
Porota složená z výtvarníků a pedagogů florentských
škol nejvíce ohodnotila model Tatiany Piussi s tématem Nová buržoazie.
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ERASMUS DAY
What?
Erasmus Day 2018
When?
12 April, from 10:30 to 20:00 (and longer…).
Where?
VOSONSPSO, Jablonského 3, Prague , Floor 1.
Who can participate?
All members of VOSONSPSO (students, teachers, staff)
who are interested
in Erasmus programme opportunities.
What are the activities?
We will:
inform you about the organisation of Erasmus+ activities at VOSONSPSO,
application procedure, Erasmus study and traineeship possibilities abroad;
offer plenty interesting and useful lectures, presentations of Erasmus
experience by former Erasmus students from different school;
invite you to the International Fair and discussions
with Erasmus coordinators and students in Erasmus Cafe;
You will:
actively participate in the event and collect information
about Erasmus exchange;
get a lot of useful information about the possibilities
to become an Erasmus student;
have the opportunity to meet and interact
with the former Erasmus students, incoming
Erasmus students and get the answer to your questions;
All lectures and presentations will be held in English.
and at 20. 00 FASHION SHOW “ SKILLS „
MEETFACTORY, PRAGUE
No participation fee, free entrance – come and discover!
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A kde se dále dozvíte informace o projektu?
www.vosonspso.cz
http://intranet.vosonspso.cz/erasmus2016/
FB :VOSONSPSO Erasmus+
info panel v budově školy
o akcích školy
nebo
vosonspso@vosonspso.cz
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