
PRVNÍ PROJEKT 2007/2008 
 

28.3.2007 

� podána žádost o příspěvek na projekt Mobility v rámci programu Leonardo da Vinci - "Získání 
mezinárodně uznávaného odborného vzdělání a praxe". 

1.6.2007 

� mezinárodní zkoušky Office Assistance ESA 
� návštěva C. Scheidinga na zkouškách 
� zpráva z NA Leonardo, PROJEKT BYL PODPOŘEN!!! 
� 3 absolventky Euroškoly Praha mohou odjet (Markéta Kabourková, Martina Vaňková, 

Kateřina Viktorová) 
červen 2007 

� probíhá předsmluvní fáze 
červenec 2007 

� podpis GRANTOVÉ SMLOUVY 
srpen 2007 

� registrace stáže v systému Leopass 
� podpis SMLOUVY O STÁŽI 

září 2007 
� odjezd studentek do Halle 
� další vzdělávání na Euro-Schulen Halle (3 měsíce), NJ, AJ, mezinárodní obchod 

4.-6.11.2007 
� první monitorovací cesta do Halle (Mgr. K. Čížková) 
� návštěva studentek, ubytování, škola, firmy, muzeum 
� evaluace dosavadního průběhu projektu, naplánování dalšího vývoje 

3.12.2007 
� nástup studentek na praxi do firem (Universitätsklinikum Krölwitz, Schweisstechnisches 

Institut, Energieversorgung Halle) 
28.1.-30.1.2008 

� ESA Workshop Salzburg, setkání Dr. K. Wagner a Mgr. K. Čížkové, prezentace projektu před 
ostatními ESA-školami, informace o snaze vytvořit „mezinárodní třídu“ 

� setkání Mgr. D. Durčákové a D. Taylora, rozšíření projektu do Velké Británie (New College 
Durham) 

17.2.-19.2.2008 
� druhá monitorovací cesta do Halle (Mgr. K. Čížková) 
� návštěva ve firmách, zhodnocení praxe studentek 
� evaluace průběhu projektu, diskuse o zopakování projektu v příštím roce 

29.2.2008 
� návrat studentek do Prahy 

březen 2008 

� Zpráva účastníků 
� Závěrečná zpráva, Finanční zpráva projektu 

23.5.2008 
� mezinárodní zkoušky ESA na Euroškole Praha 
� zaměření Office Assistance – 7 úspěšných absolventů - 4 z nich jsou uchazeči o zahraniční stáž 

v novém programu LdV 



� zaměření Office Management – Markéta Kabourková, Martina Vaňková a Kateřina Viktorová 
jsou historicky prvními absolventkami tohoto zaměření, získávají International Diploma in 
Office Management 

červenec 2008 
� obsahová a finanční kontrola projektu LdV na Euroškole Praha (pracovníci NAEP) proběhla 

úspěšně a projekt byl ukončen 
 
 


