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Myšlienka projektu 

Predkladateľom a zároveň koordinátorom 

projektu je Obchodná akadémia Dušana Metoda 

Janotu Čadca. Je to moderná odborná škola, ktorá 

poskytuje študentom kvalitné vzdelávanie v 

odborných ekonomických predmetoch ako aj v cudzích 

jazykoch. Naši študenti musia nadobudnúť počas 

štúdia veľké množstvo teoretických vedomostí. Tieto 

získavajú prostredníctvom moderných metód 

vyučovania s aktívnym používaním metodológie CLIL.  

Náš cieľ 

Našim cieľom je, aby boli v budúcnosti schopní 

využívať tieto vedomosti aj v reálnom podnikateľskom 

prostredí. A to je hlavný dôvod prečo chceme, aby naši 

študenti mali možnosť absolvovať stáž vo firmách v 

Londýne, kde získajú praktické skúsenosti a zručnosti.  

Ide najmä o zdokonalenie sa v používaní 

anglického jazyka, v aktívnom používaní odbornej 

ekonomickej terminológie, skúsenosti s prácou v 

medzinárodnom tíme - tímová práca a teambuilding, 

spoznávanie novej kultúry, možnosť prezentovať našu 

kultúru v zahraničí.  

Prečo sa zapojíme? 

Zapojenie sa do mobility pomôže študentom 

zvýšiť ich sebavedomie, keďže v našom regióne 

nemajú dostatok príležitostí na praktické overenie si 

ich odbornej úrovne. Región Kysuce, v porovnaní s 

inými regiónmi, nemá tak široko rozvinuté 

podnikateľské prostredie, keďže ide o vidiecke 

prostredie a teda znevýhodnenú vidiecku mládež. A 

preto sme presvedčení, že účasť našich študentov na 

zahraničnej stáži im pomôže uplatniť sa na domácom 

aj medzinárodnom trhu práce. 

  



Náš partner 

Ako partnerskú organizáciu sme si vybrali ADC 

College na základe jej dlhoročných skúseností s 

mobilitou mládeže. Táto agentúra poskytne našim 

študentom komplexné služby, vrátane ubytovania, 

umiestnenia vo firmách v Londýne a tiež mentorovania 

počas celého trvania stáže.  

Sprevádzajúci učitelia budú mať možnosť 

aktívne kontrolovať svojich študentov, komunikovať s 

ich nadriadenými na pracoviskách a poskytovať im 

potrebnú pomoc.  

Dopad projektu 

Po absolvovaní stáže očakávame skutočne 

pozitívny dopad vo viacerých smeroch: 

- naši študenti si zvýšia odbornosť a najmä sa naučia 

efektívne využívať svoje získané vedomosti v 

skutočnom podnikateľskom prostredí 

- naša škola môže v budúcnosti naďalej aktívne 

spolupracovať s medzinárodnými inštitúciami v 

Európe a zlepšovať si svoj profil 

- škola aj študenti získajú cenné informácie a prehľad 

o aktuálnych potrebách a požiadavkách európskeho 

trhu práce 

 

  



Pár mesiacov po návrate z Londýna 

Hlavným cieľom nášho projektu bolo, aby žiaci 

mali príležitosť hlbšie a intenzívnejšie rozvíjať už 

nadobudnuté odborné kompetencie priamo v reálnom 

a autentickom prostredí zahraničných firiem. Tento 

cieľ sa nám podarilo naplniť, nakoľko partnerská 

organizácia ADC College v Londýne zabezpečila pre 

žiakov prax vo firmách, kde žiaci skutočne pracovali v 

medzinárodných tímoch, a teda postupne 

každodennou prácou a účasťou na chode firmy 

rozvíjali zručnosti a kompetencie, využívali už 

nadobudnuté vedomosti nasledovnými spôsobmi:  

- Žiaci skutočne pracovali vo firmách, ktoré sa 

zameriavali na predaj, administratívu, komunikáciu so 

zákazníkmi, marketing, cestovný ruch a teda dostali 

príležitosť využiť svoje nadobudnuté vedomosti v 

jednotlivých predmetoch v ich študijnom odbore ako 

sú Ekonomika a právo, Hospodárska korešpondencia, 

Tovaroznalectvo, Cvičenia vo fiktívnej firme, Anglický 

jazyk - Práca vo firmách umožnila žiakom zvýšiť ich 

sebadôveru, nakoľko riešili reálne situácie, 

komunikovali so zákazníkmi telefonicky aj osobne a 

postupne samostatne riešili ich požiadavky pod 

dohľadom prideleného mentora  

  



- Porozumenie medzikultúrnych rozdielov a 

otvorenie sa účastníkov iným kultúram bol ďalší z 

našich cieľov, ktorý sa nám podarilo úspešne naplniť, 

nakoľko žiaci jednak bývali v rodinách s rôznymi 

kultúrami a zvykmi, ktorým sa museli do určitej miery 

prispôsobiť.  

Zároveň na svojich pracoviskách priamo 

komunikovali s ľuďmi predstavujúcimi iné a odlišné 

kultúry a teda sa učili tolerancii a nadobudli vedomosti 

o osobitostiach rôznych kultúr, konkrétne sa stretávali 

s ľuďmi z Pakistanu, z Dánska, s rodenými Angličanmi, 

s moslimami a ďalšími kultúrami.  

Tiež mali príležitosť prezentovať osobitosti a 

zvyky typické pre našu krajinu a kultúru.  

  



- Žiaci mali možnosť preveriť a zlepšiť svoje „soft 

skills“, nakoľko počas svojej práce potrebovali vhodne 

aplikovať vedomosti a zručnosti získané z business 

komunikácie v anglickom jazyku, neustále prichádzali 

do kontaktu so zákazníkmi, a teda si overovali a 

trénovali vyjednávacie zručnosti, na samotných 

pracoviskách sa stali členmi pracovných tímov, pri 

riešení úloh rozvíjali svoju kreativitu  

- pokiaľ ide o samostatné riešenie náročných 

situácií a úloh, mentori, ktorí mali na starosti žiakov na 

pracoviskách, im prideľovali úlohy a ich prácu hodnotili 

práve podľa toho, do akej miery boli schopní 

samostatne riešiť vzniknuté problémy, po úvodnom 

zaškolení od žiakov vyžadovali, aby sa priamo a 

plnohodnotne zapojili do pracovného procesu firmy 

 

„Súčasťou nášho vzdelávacieho procesu sa tak 

stala aj výnimočná prax v zahraničí, ktorá pripravuje 

žiakov na skutočný život, ktorý ich čaká po 

absolvovaní školy.“ 


