
Průběh 5. projektu 2011/2012 - realizace zá ří 2011 - březen 2012 

19. června 2012  

• Mezinárodní zkoušky ESA - máme další tři úspěšné absolventy, A. Ulčová, M. Filípková a D. Machala 
obdrželi z rukou mezinárodní komisařky Dr. S. Wagenknecht certifikáty Office Assistance ESA. Mohou 
tedy od září absolvovat stáž v anglickém Durhamu. Petra Stavařová se ze zdravotních důvodů zkoušky 
nezúčastnila. 

18. března 2012 

• Petra Stavařová se vrátila domů. Až do června se bude pod vedením učitelů připravovat na mezinárodní 
zkoušku Office Management ESA. V případě úspěšného absolvování této zkoušky obdrží Diplom Office 
Management ESA. 

10. října 2011  

Zdravím, 

bydlím na vesnici, je to část Durhamu. Máme paní domácí a jsou tady ještě další tři studentky. Studuju Travel and 
Tourism, pohodička. O víkendu jsem byla na výletě do Liverpoolu, kde mě vyzvedl kamarád a jeli jsme do 
Manchesteru, takže super víkend. Dneska jsem na managementu vyhrála se svojí skupinou čokoládu. Byli jsme 
rozdělení do skupin po třech. A myslím si, že nebejt mě, tak jí určitě nemáme... :D :D :D. Takže rozhodně 
nedělám ostudu. Anglicky jim rozumím skoro všechno, ptám se fakt jen výjimečně. Moje třída je plná Angličanů - 
samá holka až na 1 kluka, hrůza. Cizí jsou tam jen dva Poláci, jsou úplně stranou a mluví spolu vždycky jen 
polsky. Jinak se mám fajn. 

Mějte se! 

Petra  

19. září 2011 

• zahájení stáže, P. Stavařová odletěla do Durhamu 

srpen 2011  

• podpis smlouvy mezi P. Stavařovou a Euroškolou Praha, informační schůzka 

1. srpna 2011  

• podepsána smlouva mezi Euroškolou Praha a NAEP 

4. července 2011  

• Upravili jsme a zrevidovali rozpočet projektu. Stáže se nakonec zúčastní 1 naše absolventka. P. 
Stavařová absolvuje půlroční stáž v anglickém Durhamu. Žákyni byly předány první informace pro 
účastníky projektu. 

24. června 2011  

• Mezinárodní zkoušky ESA - P. Stavařová, P. Štěpánová a J. Žižková za dohledu mezinárodní komisařky 
Sybille Oesterlin úspěšně složily zkoušku ESA a získaly tak certifikát ESA Office Assistance. 
Gratulujeme! Fotografie ze zkoušky naleznete ve fotogalerii. 

6. června 2011  

• Obdrželi jsme výsledky Výzvy roku 2011 - Program Leonardo da Vinci - Projekty mobility. Na základě 
závěrů hodnocení projektů provedeného externími hodnotiteli rozhodl Řídící výbor programu Leonardo 



da Vinci na svém zasedání dne 19. 5. 2010 udělit naší instituci finanční příspěvek na projekt "Získání 
mezinárodně uznávaného vzdělání a praxe". Grant však nebyl schválen v požadované výši (získali jsme 
pouze 24.267,- EUR), vzhledem k nedostatku fin. prostředků doporučuje hodnotitel zkrácení stáže na 
polovinu. 

29. března 2011 

• Národní agentura potvrdila přijetí projektu Mobility. Výsledky budou známy po 20. květnu 2011 

3. února 2011  

• podána žádost o příspěvek na projekt Mobility v rámci programu Leonardo da Vinci "Získání 
mezinárodně uznávaného vzdělání a praxe" pro 5 zájemců o stáž v anglické Durhamu a 1 zájemkyni v 
německém Halle v celkové výši 34668,- EUR. 

 

 


