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Po podepsání Grantové smlouvy s českou Národní agenturou jsme mohli naplno rozběhnout
projekt zahraničních mobilit také ve školním roce 2013/2014. V říjnu a v listopadu proběhla
výběrová řízení pro oba běhy. Stejně jako v loňském roce zahrnoval první běh stáže ve
Španělsku na pobřeží Costa Brava a druhý běh stáže v Londýně. Pro odbornou praxi ve
Španělsku bylo vybráno 5 studentek, do Londýna celkem 12 stážistek a stážistů. Partnerství
pro první běh bylo uzavřeno přímo s hostitelskými organizacemi, s organizací stáží a výběrem
hostitelských organizací nám pomohla ADC College.
Postupně byly organizovány informační schůzky a také jazyková a kulturní příprava pro oba
běhy. Účast na těchto aktivitách byla povinná. Studentky a studenti se setkávali s vyučujícími
španělského (1. běh) a anglického jazyka (2. běh) převážně v pátky dopoledne (denní forma
výuky byla organizována od pondělí do čtvrtku, proto bylo možné trávit s vyučujícími cizích
jazyků volné pátky, aniž by byla narušena běžná výuka). Jazykový kurz španělštiny byl
v rozsahu 40 hodin a angličtině studenti věnovali 20 výukových jednotek. Hodiny byly
vedeny zkušenými lektorkami a jejich účastníci velmi pozitivně ohodnotili praktické zaměření
výuky.
V květnu 2014 se praktikanti rozjeli do světa. V neděli 11. 5. 2014 odletělo 12 osob na dva
týdny do Londýna. Naštěstí se všichni sešli na letišti a ve zdraví dorazili do cílové destinace.
Někteří poznali poprvé v životě, co létání obnáší, nicméně nálada byla veselá:

Ubytování bylo zajištěno v rodinách, přičemž řada studentů poznala, že Londýn je opravdu
multikulturním městem. Následující den byly zahájeny vlastní pracovní stáže. Pracovní doba
činila 8 hodin denně. Studenti se dopravovali do práce sami, využívali místní dopravu.
Někteří cestovali více než hodinu tam a stejnou dobu zpět. Byla to výborná příležitost, jak
poznat hromadnou dopravu v metropoli Spojeného království.
Studenti pracovali ve firmách (administrativní oddělení, obchodní aktivity, realitní kanceláře
apod.):

v cestovních kancelářích:

nebo na pozici animátorů:

O víkendu byl prostor pro poznávání Londýna:

V květnu, červnu a červenci proběhly také stáže v rámci prvního běhu – 5 studentek vyjelo na
pobřeží Costa Brava. Strávily zde měsíc. Pracovaly v hotelích (Haromar, Sorra d´Or) a ve
firmě FestaMusic, která zajišťuje ubytovací služby a animační aktivity. Také zde se pracovalo
8 hodin denně, pět dnů v týdnu a hlavním cílem bylo tzv. „kolečko“, tedy poznání práce ve
všech hotelových odděleních. Naše studentky zanechaly ve Španělsku vynikající dojem. Tři
z nich se mohly vrátit do „svých“ hostitelských organizací a pracovat zde až do konce sezóny.

Díky stážím v rámci programu Leonardo da Vinci získalo celkem 17 studentek a studentů
neocenitelnou zkušenost s prací v zahraničí. Prokázali schopnost orientace v cizojazyčném
prostředí, aplikovali získané poznatky v praxi, získali odborné dovednosti a v neposlední řadě
sebevědomí v komunikaci v cizím jazyce. Svou spokojenost dali pozitivními hodnoceními
najevo také zaměstnavatelé.

Své poznatky budou absolventi stáží prezentovat v měsíci listopadu na tradičním workshopu
zkušeností z odborného vzdělávání. Akce proběhne na půdě VOŠ Goodwill.

