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Předmět: Kandidát do projektu Erasmus+, Diversity of Ceramics

Vážená paní Hladíková, 

Ráda bych se zúčastnila projektu Diversity of Ceramics, který se konná v Portugalsku. Díky tomuto 

programu bych se již ve druhém ročníku podívala do zahraničí, kde bych se přiučila novým technikám v 

mém oboru a také bych si procvičila svou angličtinu v praxi.

Na základě vašich požadavků vám sděluji, že jsem momentálně studentka druhého ročníku Designu 

keramiky a porcelánu na vaší škole. 

Tato nabídka mě zaujala zejména díky znalostem, které bych mohla dále uplatnit na studiu vysoké školy 

nebo popřípadě v kariérním růstu. Také mě velmi upoutalo to, že se mohu přiučit novým technologickým 

postupům a způsobům v jiných zemí.

Z oborových a také i ze zbylých předmětů vycházím velmi dobře. Také jsem se zúčastnila workshopu na 

naší škole, který se konal od 14. do 18. října 2019. Proto si myslím, že bych byla vhodným kandidátem.

Ráda bych se dostavila na přijímací pohovor a dozvěděla se více informací o tomto projektu. Domnívám 

se, že mé výše uvedené důvody vyhovují vašim požadavkům.

S úctou, 

Šumpíková Barbora
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