
                                                                                              
 

 

Odborná stáž v kině LUNA 

 

Cílem projektu je podpořit uplatnitelnost studenta Vysoké školy báňské Technické univerzity 
Ostrava na trhu práce, a to v přímé vazbě na Krajský akční plán rozvoje vzdělávání 
Moravskoslezského kraje. Do projektu je zapojen student druhého ročníku bakalářského 
denního studia fakulty Bezpečnostního inženýrství. 
 
Poskytnutá neinvestiční dotace je využita k financování odborné stáže žáka pod vedením 
zkušeného mentora, který má odpovídající pracovní zkušenosti i dlouholetou praxi v oboru. 
Mentor byl vybrán z řad vlastních zaměstnanců za účelem zajištění odborného dozoru nad 
studentem, pomoci při jeho pracovním rozvoji, předávání pracovních zkušeností a informací z 
praxe. Má bohaté zkušenosti z praxe jako Provozní elektrikář, Bezpečnostní technik, Revizní 
technik elektrických zařízení, Elektromontér a Promítač. 
 
Stáž probíhá v prostorách Kulturního zařízení Ostrava - Jih,p.o., konkrétně v kině LUNA. 
Student pod vedením svého mentora vykonává praxi zaměřenou na obor, který studuje, tedy 
Technická bezpečnost osob a majetku. Náplní stáže je propojení vědomostí nabytých studiem 
s praxí a to konkrétně v oblasti elektrických zařízení kina, akustiky, bezpečnosti, optiky, 
elektroakustiky a blíže se v praxi seznámí s oblastí nových technologií. Naučí se obsluhovat, 
udržovat a seřizovat kinotechnická zařízení. Student od svého mentora získá cenné rady a 
zkušenosti z promítačské praxe, kterou si v rámci praxe sám vyzkouší a osvojí. 
 
Účelem je rozšířit zejména praktické dovednosti a schopnosti studentů. V rámci projektu dojde 
k cílenému propojení odborného zaměření žáků s praxí v Kulturním zařízení Ostrava - Jih, p.o. 
a k osvojení konkrétních metod a postupů, které se v rámci výuky diskutovány na teoretické 
úrovni. Student bude po absolvování projektu lépe připraveni na nástup do pracovního 
procesu a orientován na trhu práce. Po ukončení stáže nabídneme také další uplatnění a 
pracovní příležitost v Kulturním zařízení Ostrava Jih. 

 

Projekt je spolufinancován Moravskoslezským krajem v rámci Programu na podporu stáží žáků 
a studentů ve firmách. 
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