Tartu Kutsehariduskeskus Estonsko a Obchodní akademie Karviná, s. r. o.
Tartu Kutsehariduskeskus a Obchodní akademie Karviná, s. r. o. jsou dvě školy, které
spolupracují již od roku 2012. V období od 2012 - 2014 v rámci projektu Leonardo da
Vinci – mobility a v období 2015 – 2017 pod novým názvem programu ERASMUS+
KA1.
Oba projekty mají stejný cíl, a to zajistit odbornou zahraniční stáž studentům partnerských
škol. Studenti z partnerské školy Tartu Kutsehariduskeskus jsou u nás již na druhém běhu
pětitýdenní odborné zahraniční stáže. Našich šest studentů vyjelo v lednu 2016 na první běh
třítýdenní odborné zahraniční stáže do estonského Tartu. Druhý běh se připravuje
v následujícím školním roce.
To, že projekt Leonardo da Vinci – mobility a nyní nově Erasmus+ určitě vstoupil do
podvědomí široké veřejnosti může potvrdit i skutečnost, že jenom naše škola Obchodní
akademie Karviná, s. r. o. je do projektu zapojena již šestnáct let. Nejdelší spolupráce v rámci
projektu byla se školou v Bavorsku s Fachoberschule und Berufsoberschule Gustav von
Schlör Schule ve Weidenu. V průběhu desetileté spolupráce vyjelo na odbornou stáž do
Německa celkem osmdesát studentů obchodní akademie. Téměř stejný počet studentů
z Německa se vystřídal na různých místech praxe v našem městě i regionu. Po dlouholeté a
vynikající spolupráci německá škola činnost v projektu ukončila. My jsme chtěli samozřejmě
v práci na projektu pokračovat a nezbývalo nic jiného, než najít novou partnerskou školu.
Podařilo se, partnera jsme našli ve Švédsku v Trollhättanu.
Ve spolupráci se školou Magnus Abergsgymnasiet Trollhättan v letech 2009 - 2011
absolvovalo praxi ve Švédsku celkem dvanáct studentů. Studenti pracovali různých
organizacích a velkých obchodních centrech, kde se seznámili s prací téměř na všech
pozicích. Švédští studenti u nás pracovali v hypermarketu TESCO Karviná.
V současné době probíhá projekt, v pořadí již s třetí zemí Evropské unie s Estonskem,
se školou Tartu Kutsehariduskeskus, což je centrum pro vzdělávání v Tartu, v druhém
největším městě Estonska. Projekt na období 2012 – 2014 byl úspěšně ukončen a v současné
době probíhá druhý cyklus, který je vždy dvouletý a bude tedy končit v roce 2017.
Pro spolupráci v projektu nestačí mít jenom partnerskou školu, ale je také nezbytně nutné najít
firmy, organizace, kde studenti mají možnost vykonávat praxi. Nám se podařilo již v minulém
projektu zajistit pro švédské praktikanty skvělého partnera v hypermarketu TESCO Karviná,
jak jsem uvedla výše. Paní Hana Liberdová z managementu hypermarketu TESCO Karviná
velmi vstřícně připravila pracovní místa i pro současné praktikanty z Estonska. Návštěvníci
hypermarketu takto mohou zaslechnout estonštinu z oddělení oděvů, kde pracují čtyři děvčata
z Estonska Aire, Hanna-Kaisa, Kerli a Marge.
Součástí odborné stáže není jenom vlastní práce v zahraniční firmě, ale také poznání
partnerské školy, města a okolí. Cílem je, aby zahraniční studenti poznali kulturní památky,
pamětihodnosti, přírodu, zvyky a obyčeje hostitelské země. Doposud největším zážitkem pro
naše hosty z Estonska byl sobotní výlet na vrch Javorový. Není se čemu divit, protože
Estonsko je přímořský rovinatý stát, kde nejvyšší hora dosahuje 318 metrů. Jízda lanovkou
byla tak pro naše hosty doslova malým dobrodružstvím.

Díky projektům koordinovaných Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy, díky
spolupráci koordinátorů škol a zástupců firem, v našem případě Hypermarketu TESCO, mají
studenti možnost vyjet na odbornou zahraniční stáž. Mají tak možnost získat neocenitelné
mnohostranné zkušenosti hned na začátku své profesní kariéry a určitě je tak využít ve svém
budoucím povolání a možnosti uplatnit se na evropském trhu práce. K tomu přispívá i nově
zaváděný systém ECVET – Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání, který vede
k uznání znalostí a dovedností získaných v průběhu pracovní stáže doma i v zahraničí.
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Studenti Obchodní akademie Karviná v estonském Tartu
Karolína, Hanna-Kaisa a Kerli
Aire, Kerli, Hanna-Kaisa, Marge, Monika, Karolína
Aire a Marge v akci v TESCU

