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Partnerská organizácia:
KIPRIOTIS HOTELS, KOS, GRÉCKO
P.O.BOX 206, 85300 Psalidi, Grécko
Hotelová sieť založená v roku 1984 Georgom Kipriotisom pozostáva z piatich hotelov na ostrove Kos.
George Kipriotis bol priekopníkom v sektore pohostinnosti a cestovného ruchu na gréckych ostrovoch.
Spoločnosť Kipriotis sa zameriava na poskytovanie nadštandardných služieb v oblasti hotelierstva,
svojim klientom ponúka vysokokvalitné dovolenkové balíky ako aj iné obchodné aktivity.
V tejto sieti pracuje viac ako 815 zamestnancov, ktorých profesionálny prístup zvyšuje hodnotu
samotných hotelov.
Študenti vykonávali prax v hoteli Village na ostrove KOS.
Spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s organizovaním stáží pre študentov z krajín EÚ i mimo nej.
Stáže pre slovenských študentov majú už niekoľkoročnú tradíciu. Mobilitu v hotelovej sieti
zastrešovali a zodpovedali za jej realizáciu 5 manažéri, ktorí sa tejto činnosti venujú najdlhšie a majú
okrem manažérskych skúseností aj dlhoročné skúsenosti a odborné vedomosti z oblasti cestovného
ruchu.

Sprostredkujúce organizácie:
CIRKEVNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SV. JOZAFÁTA
Komenského 1963/10, Trebišov
Cirkevná stredná odborná škola v Trebišove bola zaradená do siete stredných škôl 1. septembra
2004. Zriaďovateľom školy je Gréckokatolícka eparchia Košice. Škola vznikla transformáciou
Stredného odborného učilišťa a Dievčenskej odbornej školy v Trebišove. SOU v roku 2004 si
pripomenulo 80 výročie svojho založenia. Každoročne na škole študuje priemerne 500 žiakov.
Ako stredná odborná škola poskytuje žiakom možnosť na základe zvoleného študijného alebo
učebného odboru získať úplné stredné odborné vzdelanie (ISCED 3A), stredné odborné vzdelanie
(ISCED 3C) alebo nižšie stredné odborné vzdelanie (ISCED 2C) v týchto študijných alebo učebných
odboroch: Cirkevná stredná odborná škola v Trebišove bola zaradená do siete stredných škôl 1.
septembra 2004. Zriaďovateľom školy je Gréckokatolícka eparchia Košice.
Škola vznikla transformáciou Stredného odborného učilišťa a Dievčenskej odbornej školy v Trebišove.
SOU v roku 2004 si pripomenulo 80 výročie svojho založenia.
Každoročne na škole študuje priemerne 500 žiakov.
Ako stredná odborná škola poskytuje žiakom možnosť na základe zvoleného študijného alebo
učebného odboru získať úplné stredné odborné vzdelanie (ISCED 3A), stredné odborné vzdelanie

(ISCED 3C) alebo nižšie stredné odborné vzdelanie (ISCED 2C) v týchto študijných alebo učebných
odboroch súvisiacich s projektom:
Hotelová akadémia
Služby v cestovnom ruchu
Obchod a podnikanie
Cukrár - cukrárka
Hostinský - hostinská
Spoločné stravovanie
Škola v rámci gastronomických odborov vyvíja veľkú aktivitu pri organizovaní výmenných
zahraničných programov, praxe a organizovaní iných podujatí. Okrem dlhodobej praxe v Grécku a na
Cypre sa škola zapája aj do krátkodobých výmenných pobytov v Poľsku a na Ukrajine. Škola využíva
aj možnosti v rámci programu LEONARDO. Rovnako v prípade učiteľov a majstrov odborného
výcviku sú organizované odborné stáže a zahraničné pobyty s cieľom zvýšiť ich vedomosti a
profesionálne zručnosti v rámci odboru.

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA
Masarykova 24, Prešov
Začiatky strednej odbornej školy podnikania na Masarykovej ulici v Prešove súvisia so školským
rokom 1951/52. Vtedy sa v stredisku pracujúceho dorastu začalo pripravovať v 2-ročnom učebnom
odbore 27 žiakov pre profesiu pánsky krajčír. V roku 1994 sa pri Strednom odbornom učilišti odevnom
otvára Stredná priemyselná škola odevná so študijným odborom odevníctvo.
V roku 2003 vznikla Združená stredná škola odevná zlúčením SOU odevného a SPŠ odevnej. Avšak
ani proces zlúčenia týchto 2 škôl nezvýšil záujem žiakov ZŠ o štúdium. Vzhľadom k vážnej situácií
manažment školy spracoval “Strategickú koncepciu ďalšieho smerovania školy”, budovanie nového
imidžu a kvality školy s ponukou vzdelávacieho programu zameraného na podnikanie, marketing,
manažment, cestovný ruch, informatiku a dizajn.
Radikálna zmena koncepcie v ponuke pôvodných študijných odborov priniesla novú ponuku vo
vzdelávacích službách. Inovačné prístupy zmenili doterajší profil školy. Na trh vzdelávacích subjektov
tak prichádza škola, ktorej marketingová pozícia je svojim spôsobom ojedinelá v Prešovskom kraji a
prináša partnerom a zákazníkom školy novú filozofiu prípravy absolventov.
Škola v rámci odboru cestovný ruch vyvíja veľkú aktivitu pri organizovaní výmenných zahraničných
programov a praxe. Prax realizujeme v Grécku a na Cypre. Škola využíva aj možnosti v rámci
programu LEONARDO. Rovnako v prípade učiteľov a majstrov odborného výcviku sú organizované

odborné stáže a zahraničné pobyty s cieľom zvýšiť ich vedomosti a profesionálne zručnosti v rámci
odboru.

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB, SDH 3, PREŠOV
Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov
Vznik školy sa datuje od roku 1888, počas celého jej vývinu sa zameriavala na výuku žiakov v oblasti
poskytovania služieb, zameranie na cestovný ruch definitívne od roku 1963. Prevádzkovateľom bol
podnik Reštaurácie Prešov. V roku 1991 sa škola odčlenila od štátneho podniku Reštaurácie Prešov
a SOU vystupovalo ako samostatná príspevková organizácia s právnou subjektivitou. O rok neskôr
bolo pri SOU zriadené

stredisko praktického vyučovania SEN pre čašníkov, kuchárov a

predavačov. 2009 sa SOU premenovalo na Strednú odbornú školu obchodu a služieb SDH 3 Prešov.
O rok neskôr došlo k zlúčeniu bývalého SOU obchodného a Dievčenskej odbornej školy a vznikla
jedna škola s názvom Stredná odborná škola obchodu a služieb, SDH 3, Prešov.
Možnosti štúdia na škole:
študijné odbory, učebné odbory 3 a 4- ročné a nadstavbové štúdium. Väčšina odborov sa dotýka
služieb v cestovnom ruchu ako: Čašník, servírka, Kuchár, Obchod, cestovný ruch, Obchod a
podnikanie, Cukrár, Predavač...
Škola sa zapája do projektov:
Comenius Olawa, Štrasburg, Halle
ASFEU - Moderná stredná škola v 21. storočí
Bilaterálne partnerstvo Berufliche Schulen Landsberg am Lech v Bavorsku
Škola v rámci odboru cestovný ruch vyvíja veľkú aktivitu pri organizovaní výmenných zahraničných
programov a praxe. Prax realizujeme v Grécku a na Cypre. Škola využíva aj možnosti v rámci
programu LEONARDO. Rovnako v prípade učiteľov a majstrov odborného výcviku sú organizované
odborné stáže a zahraničné pobyty s cieľom zvýšiť ich vedomosti a profesionálne zručnosti v rámci
odboru.

CIELE PROJEKTU
Hlavným cieľom projektu bolo prispieť ku zvýšeniu mobilít ľudí v počiatočnom vzdelávaní a pri
získavaní a využívaní vedomostí, zručností s cieľom podporiť ich osobný rozvoj v oblasti cestovného
ruchu, v súlade s cieľmi podprogramu LdV, získať zručnosť v komunikácii v cudzom jazyku, prispieť k
záujmu účastníkov o ďalšie vzdelávanie a rozvoj. Mobilita bola realizovaná v nadväznosti na odbornú
prípravu a prax získanú v škole formou stáže účastníkov na pracovných pozíciách u partnera v
Grécku, hotel Kipriotis Village na Kose.
Špecifické ciele
Špecifickými cieľmi projektu bolo umožniť cieľovej skupine získať alebo zlepšiť vedomosti a odborné
praktické zručnosti a kompetencie
- v oblasti poskytovania hotelových služieb - starostlivosti o klienta, prevádzky a logistiky hotela,
prevádzky a činnosti recepcie, plánovanie a riadenie

jednotlivých úsekov, ako aj využitie

informačných technológií pri týchto činnostiach
- v oblasti gastronomických služieb - príprava jedál a kulinárskych špecialít gréckej i medzinárodnej
kuchyne, prevádzka a logistika kuchyne, systém potravinovej bezpečnosti (HACCP)
- v oblasti podávania jedál a nápojov - plánovanie a riadenie služieb podávania jedál a nápojov,
prípravy stolovania pre rozličné príležitosti, podávanie jedál, príprava a podávanie kávy (baristika),
moderné stolovanie s využitím prvkov medzinárodnej kuchyne, nové trendy prípravy a podávania
miešaných nápojov
- v oblasti doplnkových služieb, animácie - ich miesto a význam v ponuke hotelových služieb,
kreativita, plánovanie a realizácia animačných aktivít a zážitkovej turistiky
- pri plánovaní, organizácii činností a riadení daných úsekov a práce s ľudskými zdrojmi, v oblasti
marketingu
- jazykové schopnosti a komunikačné zručnosti v anglickom jazyku
- interkulturálne zručnosti

Naplnenie cieľov
Aktivitami realizovanými počas mobility bol hlavný aj špecifické ciele naplnené. Účastníci
prostredníctvom rotácie po pracoviskách získali vedomosti a predovšetkým zručnosti v oblasti
obsluhy, práca v bare, príprava jedál, animácia pre deti, jazykové zručnosti z AJ, ale aj gréckeho,
nemeckého a ruského jazyka, sociálne spôsobilosti ako je komunikácia s rôznymi národnosťami,
akceptácia ich zvyklostí, samostatnosť v konaní, rozhodovaní, prispôsobivosť k požiadavkám
nadriadených a klientov. Získali pracovné návyky.

AKTIVITY V PROJEKTE
Výber účastníkov
Účastníci boli vyberaní zo študentov stredných škôl, ktoré boli partnermi v projekte..
Informovanie o možnostiach účasti mobility:
- oslovenie Cirkevnej SOS Sv. Jozafáta Trebišov a SOŠ podnikania Prešov, ktoré spolupracujú s
nositeľom projektu už niekoľko rokov v oblasti odborného a jazykového vzdelávania pedagogických
pracovníkov a študentov školy a pri realizácii odbornej praxi študentov v zahraničí
- zverejnenie informácií o projekte na webovej stránke spoločnosti

Formy informovania:
- webová stránka
- zaslanie mailov pre školy
- osobné stretnutia, prezentácie

Proces informovania:
1. Zverejnenie informácii o projekte na webovej stránke spoločnosti Global Contract s.r.o.
2. Oslovenie SŠ so zameraním na oblasť cestovného ruchu a študentov
3. Prezentácia projektu a podmienok na školách sprevádzajúcou osobou
4. Vytvorenie spolupráce so zástupcami školy pri výbere žiakov

Podmienky výberu:
1. sociálna spôsobilosť účastníka - hodnotenie triedneho učiteľa
2. úspešnosť pohovoru, pohovor pozostával z 3 oblastí - komunikačné zručnosti, ochota a schopnosť
učiť sa, schopnosti tímovej práce - robil poverený zamestnanec školy, zástupca hotela KIpriotis (p.
Charalambous) a sprevádzjúca osoba p. Tureková
3. znalosť AJ na úrovni B1 podľa Európskeho jazykového rámca, zisťovala sa testami a po konzultácii
s učiteľmi jazykov
Kritériá hodnotenia:
1.

Za úroveň jazykových zručností z AJ získavajú 5 bodov. Záujemcovia s nižšími jazykovými
znalosťami ako B1 sú automaticky vyradení zo zoznamu záujemcov

2.

Za odporučenie triednym učiteľom získajú 3 body

3.

Za každú oblasť pohovoru môžu získať po 2 body – maximálne 8 bodov – komunikačný prejav,
motivácia pracovať, schopnosť tímovej práce, ochota a schopnosť učiť sa novým veciam

Príprava účastníkov projektu
Jazyková príprava a interkulturálna výchova
Pred pracovnou stážou bola realizovaná interkulturálna a jazyková príprava na školách. Prípravu
zabezpečoval Global Contract cez sprevádzajúcu osobu p. Turekovú a lektorku p. Dolnú.
Vzdelávanie sa realizovalo v mesiaci jún 2014. Vzdelávanie bolo realizované skupinovou formou,
všetci účastníci dostali knihu a CD Brána do sveta, ktorá im zostala. Vzdelávanie bolo zamerané na
odbornú angličtinu v oblasti cestovného ruchu. Bolo vedné dvoma formami - prezenčná forma a
dištančná. Pri prezenčnej forme bola jazyková príprava zameraná n aktívne počúvanie, počúvanie s
porozumením a rozprávanie. Všetky časti boli realizované zážitkovými, inscenačnými metódami z
praktického života.
Dištančná forma tvorila úlohy a cvičenia na doma, pričom kontakt s lektorom bol cez mailovú
komunikáciu s účastníkmi.
Počas stáže bola jazyková príprava realizovaná prvý týždeň - viedol ju manažér hotela. Zúčastňovala
sa jej aj sprevádzajúca osoba. Dištančná forma tvorila úlohy a cvičenia na doma, pričom kontakt s
lektorom bol cez mailovú komunikáciu.
Účastníci stáže
Mobilný projekt bol organizovaný pre 30 účastníkov. Účastníci boli zo stredných škôl partnerov

-

24 účastníkov z Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta Trebišov

-

5 účastníci zo Strednej odbornej školy podnikania Prešov

-

1 účastník zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Prešov

Študenti nastúpili na stáž 30.6.2014 a ukončili ju 29.9.2014.

STÁŽ
Začala

sa odletom

z Viedne

a príletom na Kos. Prvotný kontakt s manažmentom hotela, bol

zameraný na prezentáciu komplexu Kipriotis, hotela Village, kde boli pracoviská študentov.

PRVÝ TÝŽDEŇ STÁŽE
Bol zameraný na
- zoznámenie sa s manažmentom, oboznámenie sa s podnikovou kultúrou a s aspektami jej
napĺňania na jednotlivých pracoviskách, s pravidlami stáže, s cieľmi a získavaním spätnej väzby o ich
plnení, o rozdelení účastníkov do skupín, princípom rotácie po pracoviskách, úlohami na každom
pracovisku, s povinnosťami účastníkov viesť si denníky prác a ich zvládanie, o monitoringu ich
napredovania
- jazykovú prípravu, adaptácia na AJ zameraná na slovnú zásobu podľa plánu stáže
- na interkulturálnu prípravu z hľadiska manažmentu hotela
- na poznanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnych opatrení na úsekoch
praxe

Vzdelávací výsledok:
Účastníci si prehĺbili spôsobilosti v konverzácii s klientami a zamestnancami hotela v AJ, získali
vedomosti a zručnosti v oblasti sociálneho správania o vzťahu ku klientom s interkulturálnou
akceptáciou, spoznali osobitosti podnikovej kultúry hotela Kipriotis.
STÁŽ NA PRACOVISKÁCH
Účastníci rotovali

v skupinách po

pracoviskách hotela (oblasť gastronómie, oblasť hotelových

služieb, oblasť podávania jedál a nápojov a oblasti doplnkových služieb, animácie a manažmentu).
Hotelové služby

Realizované aktivity – príprava prestieraní, uterákov pre klientov,
práca v práčovni,

organizácia čistenia izieb,

typy služieb

ubytovania, prevádzka a logistika ubytovacej časti, práca na
recepcii

časťou,

moderné

rezervačné postupy, činnosti pri vyúčtovaní hosťa,

techniky

predaja

a

a

koordinácia

marketingu,

ďakovných mailov.

s

ubytovacou

poďakovanie

hosťom,

posielanie

Získané vedomosti - starostlivosť o klienta, prevádzka a logistika hotela, prevádzka recepcie,
plánovanie a riadenie úseku s využitím IKT, systém práce s klientom, ďakovné maily, ponuky
Získané zručnosti - práca na recepcii, zručnosti pri organizovaní rezervácie, tvorba propagačných
materiálov, zostavovanie ďakovných mailov, práca s databázou klientov, vyúčtovanie klienta, práca
pri príprave prestieraní izieb
Gastronomické služby

Realizované aktivity - príprava šalátov,
krájanie ovocia, zeleniny, príprava jedál
pre zrakom hostí, pozorovanie prípravy
niektorých špecifických jedál,

využívanie

menej známych druhov korenín, zeleniny a
ovocia a ich spracovanie
Získané vedomosti – chod organizácia kuchyne, spoznanie moderných technologických pomôcok, a
moderných technologických postupov prípravy jedál v súlade s medzinárodnými gastronomickými
trendami, používanie korenín, zeleniny a ovocia v jedlách studenej a teplej kuchyne, carving,
prevádzka a logistika kuchyne, systém hygieny a potravinovej bezpečnosti (HACCP)
Získané zručnosti - príprava jedál stredomorskej kuchyne, príprava špecialít gréckej i medzinárodnej
kuchyne ako šalátov, sladkých dezertov, mäsových guličiek, bešamelu, plnenia palaciniek špenátom
a hubami, Burrita, sushi, grilovanej zeleniny, omelety, technika
spracovania darov mora, príprava jedál v studenej kuchyni,
príprava jedál pred zrakmi klientov, pečenie a porciovanie pizze
pred zrakmi hostí.
.

Raňajky, obedy a večere boli pripravované formou švédskych stolov. Klienti mali možnosť využívať
reštaurácii á la carte špecializovaných na taliansku alebo grécku kuchyňu. Účastníci projektu
pracovali pri príprave jedál macedónskej kuchyni, gréckej a talianskej kuchyni.

Obsluha v reštaurácii
Realizované aktivity - podávanie jedál moderné stolovanie s využitím prvkov medzinárodnej kuchyne,
samoobslužné formy stolovania. Hotel mal 3 reštaurácie, kde sa podávali raňajky a večere

v reštaurácii Macedónia, Gréckej reštaurácii, Talianskej reštaurácii, obedy boli podávané v reštaurácii
BBQ. Účastníci projektu si vyskúšali stolovanie vo všetkých typoch reštauráciách. Rovnako vo
všetkých reštauráciách obsluhovali, podávali nápoje. V Talianskej reštaurácii usádzali hostí,
V Macedónskej reštaurácii počas večere usádzali hostí,
podávali nápoje a konverzovali s hosťami.

Druhy prestierania

Obsluha

Získané zručnosti
- stolovanie podľa typu reštaurácie, stolovanie pri podávaní
raňajok, stolovanie pri slávnostných večeriach, usádzanie hostí,
konverzačné cvičenia s hosťami, podávanie prípitku pri stole
pred večerou
- v reštaurácii BBQ získanie zručností pri príprave bufetov.
- pulírovanie príborov, čistenie stolov-

Obsluha v bare
Realizované aktivity – príprava miešaných nápojov, kávy, podávanie nápojov, tvorba nápojového
lístku, zloženie nápojov.

Získané zručnosti - príprava rôznych druhov káv a jej zdobenie, príprava a podávanie miešaných
nápojov, základné zručnosti bartender show

Obsluha v bare bola účastníkmi realizovaná v 4
baroch – Olympic
podávalo

aj

pool snack bar, kde sa

občerstvenie

počas

obeda

a popoludnia. V ponuke bolo grilované mäso,
souvlaki, ovocie, zmrzlina, sendviče studené
alebo

teplé.

i nealkoholické

Podávali
nápoje.

sa

tam

alkoholické

Umiestený

je

pri

plaveckom bazéne, podávajú sa drinky všetkého
druhu, otvorený je od 10:00 – 01:00.
Main Bar - nachádza sa v blízkosti recepcie,
otvorený je vo večerných hodinách (17:00 –
01:00). Posedenie je vo vnútri alebo na terase.

Palmy bar bol umiestnený pri detskom bazéne.
Beach Bar bol pri pláži a ponúkal služby
klientom, ktorí trávili čas pri mori, otvorený bol
od 10:00-17:00.

Ostatné aktivity počas stáže
Animačné služby
Realizované aktivity - účastníci sa
zúčastňovali na animačných aktivitách
pre deti, pripravovali program, pomôcky
ako maľovali rozprávkové postavičky,
tvorili bábky, robili s deťmi súťaže
predovšetkým

v oblasti

pohybových

hier, s najmenšími na pláži s tavby
z piesku. Najväčším problémom bolo
porozumieť

malým

deťom.

Bol

to

tréning asertivity.
Manažment
Realizované aktivity - vedenie hotela priradilo účastníkom projektu
mentorku, ktorá im ukázala systém a organizáciu práce v líniovom
manažmente, ktorý má za úlohu manažovanie činnosti hotela,
personálne činnosti – starostlivosť o zamestnancov, povinnosti
hotela voči štátnym organizáciám, predovšetkým v oblasti hygieny,
pracovného úradu a podobne.
Zároveň

sa účastníci oboznámili so systémom marketingu

a propagácie hotela, spoznali princíp spolupráce s cestovnými
kanceláriami

a tvorbou

akciových

cien

a balíčkov

služieb.

Najcennejším bolo vyskúšanie si organizovanie chodu jednotlivých
úsekov hotela so všetkými úskaliami riadiacich zamestnancov,
predovšetkým v oblasti logistiky a rozpočtovania položiek a cenovej
kalkulácie.
Získané vedomosti - spoznanie doplnkových služieb vyplývajúce zo špecifikácie hotelového
zariadenia, plánovanie a riadenie činností daných úsekov, práca s ľudskými zdrojmi, tvorba
prospektov hotela a ostatných marketingových činností príslušnej oblasti.
Získané zručnosti - vypracovanie a realizovanie animačných aktivít pre deti, vypracovanie balíkov
služieb podľa ponuky hotela a ich cenovú kalkuláciu.

VOĹNÝ ČAS A INTERKULTURÁLNE VZŤAHY
Trávenie voľného času bolo individuálne a skupinové. Každý účastník projektu mal svoj osobitný
harmonogram práce. Voľný čas využívali na poznávanie kultúrnych pamiatok, prírodných
zaujímavostí. Niektorí účastníci si požičali autá a prešli celý ostrov Kos, iní navštívili loďou susedné
Turecko a bicykel bol dopravným prostriedkom na spoznávanie, zábavu a šport.

Vo voľnom čase si išli zaplávať k moru, slnili sa, obdivovali západ slnka alebo navštevovali bližšie i
vzdialenejšie mestá.

Počas pobytu ochutnali miestne špeciality. Špeciality konzumovali v reštaurácii hotela, ale aj mimo
neho.

Vznikali priateľstvá nielen medzi účastníkmi projektu, ale veľmi dobré vzťahy panovali so
zamestnancami na jednotlivých úsekoch.

VÝSTUPY
VÝSTUPY V OBLASTI VŠEOBECNÉHO VZDELÁVANIA
Jazykové kompetencie


všetci účastníci si rozšírili spôsobilosti v používaní AJ, niektorí si rozšírili spôsobilosti v
používaní ruského jazyka, nemeckého a gréckeho jazyka

Interkultúrne zručnosti
Boli aplikované vo veľkej miere, nielen vo vzťahu k gréckej kultúre a osobitostiam života vgréckej
kultúre, ale cez klientov a zamestnancov hotelov sa rozšírila aj na ruskú, ukrajinskú, bulharskú,
arabskú, nemeckú, holandskú škandinávsku interkulturálna spôsobilosť.

VÝSTUPY V OBLASTI SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ






tímová práca - bola nevyhnutná, pretože účastníci si museli vytvoriť pracovné skupiny,
rozdeliť si prácu na jednotlivých úsekoch, spolupracovali aj pri tvorbe záverečných
prezentáciách.
samostatnosť, zvýšenie sebadôvery, zlepšenie komunikačných zručností, akceptácia
autority,
pracovné návyky, pracovná disciplína, zodpovednosť za svoju prácu, lojalita
k zamestnávteľovi.
získanie priateľstiev a kontaktov

VÝSTUPY V OBLASTI ODBORNÉHO VZDELÁVANIA
Získané vedomosti
- spôsoby starostlivosti o klienta, poznanie chodu prevádzky a logistiky hotela, prevádzka recepcie,
plánovanie a riadenie ubytovacieho úseku s využitím IKT, poznanie systému práce s klientom,
– chod organizácie kuchyne,

spoznanie moderných technologických pomôcok, a moderných

technologických postupov prípravy jedál v súlade s medzinárodnými gastronomickými trendami,
používanie korenín, zeleniny a ovocia v jedlách studenej a teplej kuchyne, carving, prevádzka a
logistika kuchyne, systém hygieny a potravinovej bezpečnosti (HACCP)

- spoznanie doplnkových služieb vyplývajúce zo špecifikácie hotelového zariadenia, plánovanie a
riadenie činností daných úsekov, práca s ľudskými zdrojmi, tvorba prospektov hotela a ostatných
marketingových činností príslušnej oblasti.
Získané zručnosti
-

práca na recepcii, zručnosti pri organizovaní rezervácie, tvorba propagačných materiálov,

zostavovanie ďakovných mailov, práca s databázou klientov, vyúčtovanie klienta, práca pri príprave
prestieraní izieb
- príprava jedál stredomorskej kuchyne, príprava špecialít gréckej i medzinárodnej kuchyne ako
šalátov, sladkých dezertov, mäsových guličiek, bešamelu, plnených palaciniek špenátom a hubami,
Burrita, sushi, grilovanej zeleniny, omelety, technika spracovania darov mora, príprava jedál v
studenej kuchyni, príprava jedál pred zrakmi klientov, pečenie a porciovanie pizze pred zrakmi hostí.
- stolovanie podľa typu reštaurácie, stolovanie pri podávaní raňajok, stolovanie pri slávnostných
večeriach, usádzanie hostí, konverzačné cvičenia s hosťami, podávanie prípitku pri stole pred
večerou
- príprava rôznych druhov káv a jej zdobenie, príprava a podávanie miešaných nápojov, základné
zručnosti bartender show
- pulírovanie príborov, čistenie stolov- vypracovanie a realizovanie animačných aktivít pre deti, vypracovanie balíkov služieb podľa ponuky
hotela a ich cenovú kalkuláciu.

VÝSLEDKY
EUROPASS MOBILITA
HODNOTENIE účastníkov prijímajúcou organizáciou a vysielajúcou organizáciou.
POTVRDENIE O PRAXI PRE ÚČASTNÍKOV
Získali všetci 30 účastníci projektu.
PREZENTÁCIE ÚČASTNÍKOV PROJEKTU
Bolo vytvorených 7 prezentácií.

KONFERENCIA 16.10.2014 v TREBIŠOVE
Po skončení stáže sa účastníci stretli na konferencii, ktorá sa realizovala v priestoroch Cirkevnej
strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove. Boli pozvaní pedagogickí zamestnanci a vedenie
škôl, ktorí vystupovali v projekte ako sprostredkujúce inštitúcie, predstavitelia VÚC Prešova a Košíc.
Riaditelia stredných škôl z regiónu, podnikateľská verejnosť. Pozvaní boli aj zamestnanci SAAIC.

Zhrnutie obsahu projektu, cieľov, ich naplnenia
prezentovala

prítomným

Mgr.

Jozefína

Malecová, zastupujúca vysielajúcu organizáciu
Global Contract s.r.o.
Vo svojom vystúpení sa zamerala na naplnenie
cieľov projektu, prínos pre študentov z pohľadu
prijímajúcej

a vysielajúcej

organizácie,

na

jednotlivé aktivity počas realizácie projektu.

Za školu Cirkevnú strednú odbornú školu sv. Jozafáta v Trebišove vystúpil riaditeľ školy RNDr.
Slavomír Partila, ktorý vyzdvihol význam projektu pre žiakov a ich odborný a sociálny rozvoj. Tiež
poukázal na prínos pre školu z hľadiska systému výučby.
Mgr. Matilda Tótová zastupovala Strednú odbornú školu podnikania v Prešove, zdôraznila proces
výberu žiakov na stáž, škola pokladá účasť na dlhodobej stáže v zahraničí ako odmenu pre žiakov,
ktorí počas školského roka sú usilovní a chcú na sebe pracovať. Poukázala na prínos pre študentov
predovšetkým v jazykovej oblasti, komunikačnej oblasti a odbornej oblasti.

Ďalšia časť konferencie sa niesla v prezentácii študentov, ktoré vypracovali v skupinách. Študenti vo
svojich prezentáciách popísali hotel Kipriotis, pracovné pozície, ktoré zastávali počas stáže,
informovali o pracovnej náplni počas stáže. Niektorí informovali aj o aktivitách počas voľného času.
Na záver svojich prezentácií zhrnuli prínosy stáže pre nich.

Počas stáže boli na monitoringu projektu z Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove
3 pedagógovia, ktorí o výsledkoch monitoringu oboznámili prítomných. Zároveň vyhodnotili prínos
projektu z pohľadu učiteľa Anglického jazyka Ana Selecká. Ostatní dvaja učitelia Ing. Martina
Tirpáková, Marcela Bojková za odborné predmety a praktický výcvik.

Počas konferencie boli účastníkom projektu

odovzdané doklady: EUROPASS MOBILITA,

Hodnotenie účastníkov prijímajúcou organizáciou a vysielajúcou organizáciou, Potvrdenie o praxi pre
účastníkov.

