Seznam držitelů Erasmus+ Certifikátu mobility v odborném
vzdělávání a přípravě
Výzva 2015:
Organizace

Webové stránky

Vyšší odborná škola
mezinárodního obchodu a
Obchodní akademie, Jablonec
nad Nisou, Horní náměstí 15,
příspěvková organizace
Střední škola obchodu,
řemesel, služeb a Základní
škola, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
Obchodní akademie Dr. Albína
Bráfa, Hotelová škola a
Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Třebíč
Střední odborná škola
obchodu, užitého umění a
designu, Plzeň, Nerudova 33

www.vosmoa.cz

http://www.obchodniskola.cz/

http://www.oahstrebic.cz/

http://www.nerudovka.cz/
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Obory vzdělávání zapojené
do projektů mobility
v odborném vzdělávání a
přípravě
Ekonomika, ekonomika
zahraničního obchodu,
ekonomika cestovního ruchu,
pojišťovnictví
Management cestovního
ruchu, cukrář, aranžér,
kuchař-číšník, pečovatelské
služby
Kadeřník, kuchař-číšník,
cukrář, aranžér, reprodukční
grafik, hotelnictví, cestovní
ruch
Ekonomika a podnikání –
zahraniční obchod,
ekonomika a podnikání –
cestovní ruch, ekonomika
vnitřního obchodu, prodavač

Výzva 2016:
Organizace

Webové stránky

Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště technické,
Třemošnice, Sportovní 322

www.sos-tremosnice.cz

Vyšší odborná škola
ekonomická, sociální a
zdravotnická, Obchodní
akademie, Střední pedagogická
škola a Střední zdravotnická
škola Most, příspěvková
organizace

www.vos-sosmost.cz

Střední odborná škola Josefa
Sousedíka Vsetín

www.sosvsetin.cz

Střední škola společného
stravování,OstravaHrabůvka,příspěvková
organizace

www.ssss.cz

Střední škola vizuální tvorby,
s.r.o.

www.vizualskola.cz

Grafický design, Branding
floristiky, Branding design

Gymnázium a Střední odborná
škola, Podbořany, příspěvková
organizace

www.gsospodborany.cz

AVE ART Ostrava, soukromá
Střední umělecká škola a
Základní umělecká škola, s.r.o.

www.aveart.cz

Strojírenství, Mechanizace a
služby, Strojní mechanik,
Mechanik a opravář
motorových vozidel, Opravář
zemědělských strojů
Grafický design, animace,
průmyslový design, keramický
design, Interiérový design,
umělecké kovářství
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Obory vzdělávání zapojené
do projektů mobility
v odborném vzdělávání a
přípravě
Nástrojař, obráběč kovů,
strojní mechanik, slévač,
truhlář, strojírenství,
mechanik seřizovač, mechanik
strojů a zařízení, operátor
dřevařské a nábytkářské
výroby
Zdravotnický asistent, sociálně
právní činnost, diplomovaná
všeobecná sestra, firemní
ekonomika, právní asistence,
předškolní a mimoškolní
pedagogika
Mechanik seřizovač; mechanik
opravář motorových vozidel;
gastronomie; obráběč kovů;
instalatér, autotronik, kuchař,
číšník, cukrář, elektrikář,
truhlář, zedník, podnikání
Kuchař, číšník, kuchař-číšník,
Management v gastronomiii,
cestovní ruch

Výzva 2017:
Organizace

Webové stránky

Mendelova střední škola, Nový
Jičín, příspěvková organizace
Střední odborná škola
obchodu a služeb, Olomouc,
Štursova 14

http://www.mendelovastredni.cz/
http://www.stursovka.cz/

Vyšší odborná škola a Střední
zemědělská škola, Benešov,
Mendelova 131
Střední škola technická a
ekonomická Brno, Olomoucká,
příspěvková organizace
Střední průmyslová škola
strojní a elektrotechnická a
Vyšší odborná škola, Liberec 1,
Masarykova 3, příspěvková
organizace
Obchodní akademie a vyšší
odborná škola, Příbram I, Na
Příkopech 104

http://www.zemsbn.cz/

Střední škola stavební Třebíč

http://www.stavtr.cz/

https://www.sstebrno.cz/

Obory vzdělávání zapojené do
projektů mobility v odborném
vzdělávání a přípravě
Zdravotnictví, veřejnosprávní
činnost a IT, ekonomika
Podnikání, operátor
skladování, kadeřník, kuchařčíšník, gastronomie, prodavač
smíšeného zboží, cukrář,
pekař, aranžér a propagační
výtvarník
Agropodnikání, zahradnictví,
přírodovědné lyceum,
veterinářství
Informatika, elektrotechnika,
strojírenství, ekonomika

https://web.pslib.cz/

Strojírenství, elektrotechnika,
IT, technické lyceum

http://www.oapb.cz/

Ekonomika a podnikání,
marketing a management,
sociální poradenství, osobní a
firemní finance
Stavebnictví, technická
zařízení a energetická
náročnost budov, elektrikář,
instalatér, truhlář, tesař, malíř
a lakýrník, zedník, montér
suchých staveb, malířské a
natěračské práce
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Výzva 2018:
Organizace

Webové stránky

Obchodní akademie a
Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Liberec,
Šamánkova 500/8,
příspěvková organizace

www.oalib.cz

Střední odborná škola
energetická a stavební,
Obchodní akademie a Střední
zdravotnická škola, Chomutov,
příspěvková organizace

www.esoz.cz

Střední průmyslová škola,
Obchodní akademie a
Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, FrýdekMístek, příspěvková
organizace

www.spsoafm.cz

Střední průmyslová škola
Hranice

www.sps.hranet.cz

Střední průmyslová škola
chemická Pardubice

www.spsch.cz
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Obory vzdělávání zapojené do
projektů mobility v odborném
vzdělávání a přípravě
Obchodní akademie,
ekonomické lyceum a
veřejnosprávní činnost

Mechanik elektrotechnických
zařízení, Mechanik elektronik,
bezpečnostní systémy,
bezpečnost a ochrana
obyvatel, obchodní akademie,
zdravotnický asistent, truhlář,
elektrikář, zámečník, montér
suchých staveb
Ekonomika, IT, technické
lyceum, hutnictví,
strojírenství, stavebnictví

Aplikovaná chemie,
nábytkářská a dřevařská
výroba, stavební materiály,
mechanik číslicově řízených
strojů, požární ochrana, strojní
zámečník, obráběč kovů,
instalatér, provozní technika
Aplikovaná chemie, požární
ochrana, bezpečnostně právní
činnost, provozní chemik,
kosmetické služby, kadeřník

Výzva 2019:
Organizace

Webové stránky

Gymnázium a Střední odborná
škola, Plasy

www.gsplasy.cz

Střední odborná škola
Luhačovice

www.sosluhac.cz

Střední škola designu interiéru
Kateřinky - Liberec, s. r. o.

www.skolakaterinky.cz

Střední zdravotnická škola,
Hranice, Nová 1820

www.szs-hranice.cz

Vyšší odborná škola, Střední
průmyslová škola a Jazyková
škola s právem státní jazykové
zkoušky, Kutná Hora,
Masarykova 197

www.vos-kh.cz
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Obory vzdělávání zapojené do
projektů mobility v odborném
vzdělávání a přípravě
obchodní akademie se
zaměřením na cestovní ruch
nebo počítačovou grafiku;
agropodnikání a veterinářství
design a tvorba keramiky,
design a zpracování kovů,
design a zpracování dřeva;
management a marketingová
komunikace, informační
služby;
kuchař – číšník, kuchař –
kuchařka a číšník – servírka
u architektura a design
interiéru
zdravotnický
asistent/praktická sestra;
záchranářství a ochrana
obyvatel; ošetřovatel
elektrotechnika a informační
technologie

