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Pozvánka k účasti na zahraniční praxi v projektu

Název projektu: Zkvalitnění a inovace vzdělávání v cestovním ruchu se zaměřením 

na praxi

Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.1.00/32.0011

Aktivita: 04 - Inovace systémů praxí a stáží studentů VOŠ

Díky realizaci výše uvedeného projektu mají studenti VOŠ možnost absolvovat zahraničních praxi 
a získat tak potřebné praktické vědomosti z oblasti cestovního ruchu. Vedle prohloubení jazykově 
komunikativních a odborných znalostí získají studenti manažerské znalosti a dovednosti, dále pak 
kontakty pro pracovní uplatnění v cizině po absolvování studia. Výběr 34 studentů se bude 
uskutečňovat formou výběrového řízení za účasti zástupců partnerů. Důraz bude kladen na dobré 
komunikativní dovednosti. Přihlížet se bude také ke studijním výsledkům studentů. Za účast na praxi 
a zpracování cestovní zprávy obdržíte zápočet. Chceme zachovat rovný přístup k zahraniční praxi pro 
studenty všech sociálních vrstev, proto byla zvolena možnost přímé podpory z rozpočtu projektu pro 
tuto aktivitu (přímá podpora účastníka částkou 4000 Kč/účastníka).  

Zahraniční praxe v projektu VOŠ Uničov (5ti denní) se bude konat ve dnech 4.6.2013 (úterý) až 
8.6.2013 (sobota) v destinaci Skalica, Baťův kanál a okolí Skalice tzv. Záhorie, Slovensko. 

V průběhu praxe absolvujete přednášky:

1. přednáška – Penzión nad Skalicou – provoz - Mgr. Eva Lukianová
2. přednáška – Přístav Skalica – Baťův kanál – provoz - Mgr. Marian Tongeľ
3. přednáška – Koncepce rozvoje CR na Záhorí a v městě Skalica - Ing. Renáta Fasurová
4. přednáška - Turistická informační kancelář – provoz - Ing. Renáta Fasurová

V průběhu praxe absolvujete komentované prohlídky:

Historických památek Skalice: Rotunda sv. Juraja – jedna z najstarších stavieb na Slovensku, Mlyn 
bratov Pilárikových – zachovalý originálny mlyn, Ľadovne – podzemné chodby. Prohlídku výroby 
Skalického trdelníku. Prohlídku lázeňského komplexu Smrdáky. Koupaliště Skalica – Zlatnícka dolina 
(náhradní program v případě špatného počasí - Košariská, Bradlo). Prohlídku vinných sklepů Plže –
Petrov.

Plavbu na lodi po Baťově kanálu se zajímavým průvodním slovem lodivoda, ochutnávku sladké 
speciality Skalický trdelník s malým občerstvením v průběhu plavby. Plavbu přes plavební komoru v 
Petrově. Prohlídku skanzenu. Prohlídku technické památky Výklopník a výstup na vyhlídkovou věž.
Prohlídku zříceniny hradu Korlátka. Na závěrečný večer je připraveno grilování s posezením v přístavu 
Skalica.
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V ceně je zahrnuto ubytování v Zlatnícké dolině na turistické chatě Amor **, stravování (snídaně, 
oběd a večeře) doprava autokarem tam a zpět, doprava lodí po Baťově kanálu. Povinný program 
začíná snídaní a končí večeří. Doporučené kapesné pro účastníka 30 - 50 Euro nebo podle osobních 
nároků. Cestovní doklad platný OP nebo cestovní pas – musíte mít povinně sebou.

Odjezd na zahr. praxi – úterý 4. června 2013:

Sraz účastníků: 7:45 h Bezručovo náměstí Uničov, naproti Úřadu práce
Odjezd autobusu   8:00 h Uničov
Odjezd autobusu 8:45 h zastávka na parkovišti supermarketu GLOBUS Olomouc
Příjezd na místo: 11:45 h Zlatnícka dolina chata Amor

Návrat ze zahr. praxe – sobota 8. června:

Snídaně: 8:30 h chata Amor
Odjezd autobusu   9:30 h chata Amor
Příjezd autobusu 12:45 h zastávka na parkovišti supermarketu GLOBUS Olomouc
Příjezd na místo: 13:30 h Zlatnícka dolina chata Amor

Přihlášky k účasti (viz níže) lze volně kopírovat. Přihlášky budou akceptovány v došlém pořadí 
s přihlédnutím ke studijním výsledkům účastníka. Vyplněnou přihlášku co nejdříve (nejpozději však 
do 31. 3. 2013) odevzdejte na sekretariátě školy u paní Petry Smolkové.

--------- --------- --------- --------- Zde oddělte --------- --------- --------- ----------

     PŘIHLÁŠKA
k účasti na zahraniční praxi v projektu

Zkvalitnění a inovace vzdělávání v cestovním ruchu se zaměřením na praxi CZ.1.07/2.1.00/32.0011

Přihlašuji se závazně k účasti na výše uvedené zahraniční praxi v projektu VOŠ Uničov realizované ve 
dnech 4. – 8. 6. 2013 ve Skalici a okolí – Slovensko.

Jméno a příjmení účastníka:______________________ narozen/a: __________________

jsem student/ka VOŠ Uničov v ročníku:_____________ skupina: ____________________

Prohlašuji, že akceptuji organizační a programové podmínky účasti této zahraniční praxe.

V Uničově dne:_________________ Přihláška přijata dne: __________

Podpis účastníka: _______________ Převzala: P. Smolková _________




