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24. června 2011  

• Mezinárodní zkoušky ESA - M. Bartáková, J. Křůpalová a L. Šmídová za dohledu mezinárodní 
komisařky Sybille Oesterlin úspěšně složily zkoušku ESA a získaly tak diplom ESA Office Management. 
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, vzhledem k 
nedostatku fin. prostředků doporučuje hodnotitel zkrácení stáže na polovinu. 

13. března 2011 

• Stážistky se vrátily domů. Až do června se budou pod vedením vyučujících připravovat na závěrečnou 
mezinárodní zkoušku Office Management ESA. V případě úspěšného složení obdrží diplom Office 
Management ESA. 

1. února 2011  

• Mgr. Durčáková odletěla na monitorovací návštěvu. 

31. října  

• Zdravíme domů, 
momentálně tady živě probíhá Halloween, tak se účastníme všech oslav. Se školou jsme absolvovaly 
několik výletů do Liverpoolu, Lake districtu a jiné. Jinak se připravujeme na závěrečné zkoušky z práva, 
international business a human resource managementu. Máme nějaké technické problémy s domem a 
místní vlhkostí, ale v podstatě jsou to jen maličkosti. 
Všichni Angličané jsou velmi milí, dokonce si nás našla paní, kterou učíme jednou týdně česky. Pozvala 
nás na návštěvu k ní a jejímu manželovi domů. Bydlí u moře, tak se moc těšíme. Ve škole je práce nad 
hlavu, více než jsme očekávaly. Všechny pozdravujeme a dohlédneme, abychom vám psaly častěji. 
Srdečné pozdravy z Durhamu 
Jana, Lenka, Mirka 
PS: přikládáme fotky :)                         

13. září 

• M. Bartáková, J. Křůpalová a L. Šmídová odletěly do Durhamu 

srpen  

• proběhly další informační schůzky, na kterých byl upřesněn odjezd a také financování projektu 

27. červenec  

• Euroškola Praha a Národní agentura podepsaly Grantovou smlouvu. 

7. červenec  

• upravili jsme a zrevidovali rozpočet projektu. Stáže se nakonec zúčastní 4 naše absolventky. 



21. červen  

• první informační schůzka projektu. Účastníci byli seznámeni s organizací a se způsobem financování 
projektu. 

8. červen  

• Obdrželi jsme výsledky Výzvy roku 2010 - 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 18. 5. 2010 udělit naší instituci finanční příspěvek na projekt "Získání 
mezinárodně uznávaného vzdělání a praxe". 

5. březen 

• Národní agentura potvrdila přijetí projektu Mobility. Výsledky budou známy po 15. květnu 2010 

5. únor 2010  

• podána žádost o příspěvek na projekt Mobility v rámci programu Leonardo da Vinci "Získání 
mezinárodně uznávaného vzdělání a praxe" pro 6 zájemců o stáž v anglické Durhamu. 

 


