
   

Prihláška študenta do 
projektu Erasmus+ 

 

 
Projekt v programe Erasmus+: 2017-1-SK01-KA219-035391_1 – PLEL – Project Learning for better Establishment on Labor market 

Podpísaný žiak (meno a priezvisko): ………..…………………..……………………. z triedy :…………. SPŠE Košice sa záväzne 
prihlasujem do projektu Erasmus+ s názvom „PLEL – Project Learning for better Establishment on Labor 
market“ v trvaní máj 2018 – jún 2019. Cieľom projektu je rozvoj tvrdých a mäkkých zručností prostredníctvom 
realizácie študentských technických prác/projektov v dvojčlennom medzinárodnom tíme.  
 
Vpíšte názvy aspoň dvoch projektov, na ktorých máte záujem pracovať, pričom ako prvý uveďte názov 
projektu, o ktorý máte najväčší záujem: 

1.  

2.  

3.  

 
Súčasťou projektu je aj týždňová stáž v zahraničí, počas ktorej budú študenti so svojimi tímovými partnermi 
pracovať na projekte. Vyhodnotenie projektu bude v júni 2019 a študent, ktorý už bude po maturitných 
skúškach bude aj naďalej povinný zúčastňovať sa projektových aktivít a stretnutí až do tohto dátumu. 
  
Nakoľko škola nedostane vopred celý grant pre účastníka stáže, je potrebné predfinancovanie projektu vo 
výške cca 120€. Grant poskytnutý Národnou agentúrou programu Erasmus+ na jedného žiaka zahŕňa položky 
na cestovné a pobytové náklady (ubytovanie, poistné, prípadne stravné). Účastník berie na vedomie a  súhlasí 
s predfinancovaním stáže v sume max. 120€ z vlastných zdrojov, ktorá bude účastníkovi vrátená po 
záverečnom vyúčtovaní a odpočítaní prípadných kurzových rozdielov a  poplatkov. 
****************************************************************************************** 
Označte všetky vyhovujúce možnosti: 

 Počas celého štúdia som nemal na polročnom ani koncoročnom vysvedčení zníženú známku zo správania 

 Počas celého štúdia som nemal na polročnom ani koncoročnom vysvedčení nedostatočnú 

 Počas celého štúdia som nemal na polročnom ani koncoročnom vysvedčení viac ako 70  vymeškaných hodín 

 
Aktívna znalosť cudzích jazykov (vymenujte tie, ktoré ovládate):  

 
Reprezentácia školy (vymenujte súťaže/podujatia, v ktorých ste reprezentovali školu a umiestnenie v týchto 
súťažiach):  

 
Zdravotný stav žiaka:  

 
 
V Košiciach ................................ 2018     ......................................................... 
                   čitateľný podpis žiaka  

 

 

 



  

Vyjadrenie triedneho učiteľa: 
Súhlasím s účasťou žiaka na stáži  

 
 

......................................................... 
                   podpis triedneho učiteľa  
 
 
Odporúčanie učiteľa odborných predmetov: 

 
 

......................................................... 
                            podpis učiteľa odb. predmetov 
 

 
 
Vyjadrenie zákonných zástupcov žiaka: 
Súhlasíme s horeuvedenými podmienkami v prihláške a zároveň súhlasíme s tým, aby sa náš syn/dcéra 
zúčastnil projektu a zahraničnej stáže. 
 
 
V Košiciach ................................ 2018    ..................................................................... 
              čitateľný podpis zákonného zástupcu 
  
Kontakt na žiaka: 
 
e-mail: ............................................................................    mobil:........................................................................... 
 
Poznámka:  
Škola SPŠE Komenského 44, v Košiciach ako kontraktor uvedeného projektu si vyhradzuje právo výberu 
účastníkov podľa kritérií stanovených školou. Po konečnom výbere budú vybraní účastníci a náhradníci 
zaradení do prípravy pred realizáciou stáže. S každým účastníkom bude uzavretá písomná zmluva o 
poskytnutom grante a o podmienkach účasti v projekte.  
Upozornenie: Všetky údaje v prihláške musia byť riadne vyplnené!  
 
 

Prihlášku vytlačte obojstranne (na 1 list papiera), vyplňte a odovzdajte v kabinete č. 31 Ing. Copkovi  
alebo v kabinete č. 77 Ing. Kolembusovej do 23. apríla 2018. 
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