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Projekt byl určen pro žáky tříletého oboru kuchař – číšník, cukrář a čtyřletých oborů
hotelnictví, gastronomie a cestovní ruch. Účastníci stáží se v navštívených zemích seznámili v
praxi s místními gastronomickými zvyklostmi a aktuálními trendy v hotelnictví a cestovním
ruchu. Partnery projektu byli Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno na Slovensku,
Storhamar videregående skole v Hamaru v Norsku, v Německu Berufliche Schulen München
gGmbH a prověřená organizace EKIP Europa ve Španělsku.
Do projektu bylo z celkového počtu 230 žáků naší školy zahrnuto celkem 28 žáků, počet
účastníků včetně doprovodných osob bylo 34 osob. Před zahájením samotné realizace stáže
probíhala jazyková, odborná a kulturní příprava, které se zúčastnili všichni vybraní účastníci
plánovaných stáží a jejich náhradníci. Žáci pracovali v kuchyni a v obsluze hotelů, restaurací,
v obchodě s rybami a v cestovní kanceláři. Stáže byly realizovány na základě popsaných
jednotek výsledků učení ve shodě s principy ECVET. Ve volném čase měli účastníci podle
vlastních zájmů příležitost seznámit se s životním stylem a kulturou navštíveného evropského
regionu. Žáci si prohloubili jazykové znalosti včetně odborného jazyka, prověřili si schopnost
zapojit se do pracovního týmu v neznámém cizojazyčném prostředí. Vedlejším efektem byla z
hlediska etiky výchova k toleranci a národní hrdosti. Do projektu byli v rámci přípravy před
výjezdem a následně při šíření informací o projektu zapojeni vedle žáků také jejich učitelé
odborných předmětů a praktického vyučování, učitelé jazyků a doprovodné osoby. Žáci celý
průběh stáže dokumentovali a po návratu připravili materiály a prezentace, kde shrnuli své
zkušenosti a poznatky, které publikovali na školních webových stránkách, na sociálních sítích
a v tištěných a elektronických odborných mediích. Nová dovednost žáků a zkušenosti
doprovodných osob jsou využívány v rámci gastronomických, předváděcích a propagačních
akcí nejen na půdě školy. Někteří účastníci stáží obdrželi po absolvování stáže certifikát
pracoviště, všichni Europass mobility a certifikát ECVET. Získané zkušenosti jsou pro ně
motivací k dalšímu vzdělávání a k lepšímu uplatnění na evropském pracovním trhu.
Uskutečněné mobility:
Mobilita Slovensko (1. běh) 3. – 25. 2. 2018
Stáže ve slovenském Brezně se zúčastnili čtyři žáci a jedna doprovodná osoba. Dva žáci z 1.
ročníku oboru gastronomie a dva žáci 3. ročníku oboru kuchař – číšník. Doprava vlakem
Praha – Vrútky a autodopravou do Brezna. Stejně tak i zpáteční cesta. Žáci pracovali ve dvou
hotelích (Partyzan a Zerrenpach) v kuchyni a obsluze. Tamtéž byli ubytováni. Náplň práce
byla realizována dle jednotek učení ECVET. Finanční podpora na délku mobility činí 1816
EUR. Účastníkům byla poskytnuta podpora na cestovní a pobytové náklady formou věcného
plnění. Ve volném čase žáci měli možnost poznat přijímající organizaci, Brezno a okolí a
využít čas k různým aktivitám jako lyžování, turistika, fitness, wellness atd. Po celou dobu
stáže byli účastníci v kontaktu s doprovodnou osobou, která se podílela na organizaci a řešení
případných problémů během stáže. Doprovodná osoba byla zároveň v kontaktu
s koordinátorkou projektu a vedením školy a podávala průběžné zprávy a hodnocení mobility.
Stážisté se také seznámili s kulturou a životním stylem v navštívené zemi. Po návratu
účastníci na základě svých zkušeností vypracovali závěrečnou zprávu.

Mobilita Norsko (1. běh) 24. 2. – 18. 3. 2018
Stáže v norském Hamaru se zúčastnili čtyři žáci a jedna doprovodná osoba. Jeden žák z 2.
ročníku oboru hotelnictví a tři žáci 3. ročníku oboru gastronomie. Doprava letecky Praha –
Oslo a vlakem Oslo - Hamar. Stejně tak i zpáteční cesta. Žáci pracovali ve dvou hotelích
(Victoria a Scandic) v kuchyni a obsluze. Ubytováni byli v penzionu v Hamaru. Náplň práce
byla realizována dle jednotek učení ECVET. Hlavním cizím jazykem je angličtina, kterou
žáci používali denně na pracovišti i ve volném čase. Finanční podpora na délku mobility činí
1876 EUR. Účastníkům byla poskytnuta podpora na cestovní a pobytové náklady formou
věcného plnění. Ve volném čase žáci měli možnost poznat přijímající organizaci, Hamar a
okolí. Po celou dobu stáže byli účastníci v kontaktu s doprovodnou osobou, která se podílela
na organizaci a řešení případných problémů během stáže. Doprovodná osoba byla zároveň
v kontaktu s koordinátorkou projektu a vedením školy a podávala průběžné zprávy a
hodnocení mobility. Stážisté se také seznámili s kulturou a životním stylem v navštívené
zemi. Po návratu účastníci na základě svých zkušeností vypracovali závěrečnou zprávu.
Mobilita Španělsko (1. běh) 14. 3. – 5. 4. 2018
Stáže ve španělské Malaze se se zúčastnili čtyři žáci a jedna doprovodná osoba. Jeden žák z 2.
ročníku oboru hotelnictví, dva žáci 3. ročníku oboru cestovní ruch a jeden žák 4. ročníku
oboru gastronomie. Doprava letecky Praha – Brusel - Malaga, zpět přímým letem Malaga –
Praha. Žáci pracovali v restauraci (Restaurante/Bar Ispaňa) v kuchyni a obsluze a v cestovní
kanceláři (Travel agency Albala tour). Ubytováni byli v apartmánu v Malaze. Náplň práce
byla realizována dle jednotek učení ECVET. Hlavním cizím jazykem byla španělština, dalším
cizím jazykem angličtina. Finanční podpora na délku mobility činí 1901 EUR. Účastníkům
byla poskytnuta podpora na cestovní a pobytové náklady formou věcného plnění a 766 EUR
na stravné. Ve volném čase žáci měli možnost poznat přijímající organizaci, Malagu a okolí.
Po celou dobu stáže byli účastníci v kontaktu s doprovodnou osobou, která se podílela na
organizaci a řešení případných problémů během stáže. Doprovodná osoba byla zároveň
v kontaktu s koordinátorkou projektu a vedením školy a podávala průběžné zprávy a
hodnocení mobility. Stážisté se také seznámili s historií, kulturou a životním stylem
v navštívené zemi. Po návratu účastníci na základě svých zkušeností vypracovali závěrečnou
zprávu.
Mobilita Německo (1. + 2. běh) 4. 11. – 26. 11. 2018 tj. 21 dnů stáž + 2 dny cesta
Stáž byla původně plánována v německé Cottbusi na květen - červen 2018 a květen a červen
2019 vždy pro dva žáky. Pracoviště (Restaurant Václav) však změnilo majitele a stáž zde již
nebyla možná (původní majitel zemřel). Vzhledem k těmto okolnostem bylo nutné zajistit
novou partnerskou organizaci a sloučit obě plánované stáže v jednu. Na základě databáze
Tandem jsme oslovili Berufliche Schulen München gGmbH, se kterou jsme navázali
spolupráci již v roce 2016 (žáci této školy vykonávali již několikrát praxi v rámci projektu
Erasmus na našem smluvním pracovišti hotelu Step). Tato škola má několikaletou zkušenost
s projekty (od roku 2014 Leonardo da Vinci, od roku 2016 Erasmus, partnery mají ve Velké
Británii, Španělsku, Irsku a Francii).
Stáže se zúčastnili čtyři žáci, dva žáci 3. ročníku oboru Gastronomie a dvě žákyně 4. ročníku
oboru Hotelnictví. Doprava byla zajištěna vlakem Praha – Mnichov a zpět. Žáci pracovali
v restauraci Münchner Stuben (https://www.muenchner-stubn.de/de/). Ubytováni byli
v nedalekém hotelu, ve kterém měli zajištěno i stravování. Náplň práce byla realizována dle
jednotek učení ECVET. Finanční podpora na délku mobility činí 1721 EUR. Účastníkům byla
poskytnuta podpora na cestovní a pobytové náklady formou věcného plnění. Ve volném čase
navštívili partnerskou školu, zámek Nymphenburg, muzeum BMW, Olympia village a
Mnichovskou rezidenci, seznámili se s kulturním a životním stylem v navštívené zemi. Po

celou dobu stáže byli účastníci v kontaktu s koordinátorkou projektu, vedením školy a se
zástupkyní partnerské školy, která průběžně podávala zprávy a hodnocení mobility. Do svého
profesního života si kromě zkušeností odnesli účastníci i Europass mobility a
Praktikumsbestätigung. Po návratu na základě svých zkušeností vypracovali závěrečnou
zprávu.
Mobilita Norsko (2. běh) 10. 1. – 1. 2. 2019 tj. 21 dnů stáž + 2 dny cesta
Stáže v norském Hamaru se zúčastnily čtyři žákyně studijního oboru Hotelnictví (2. a 3.
ročník)a jedna doprovodná osoba. Doprava letecky Praha – Oslo a vlakem Oslo - Hamar.
Stejně tak i zpáteční cesta. Žákyně pracovaly ve dvou restauracích v kuchyni a obsluze.
Ubytováni byli v penzionu v Hamaru. Náplň práce byla realizována dle jednotek učení
ECVET. Hlavním cizím jazykem je angličtina, kterou žáci používali denně na pracovišti i ve
volném čase. Finanční podpora na délku mobility činí 1876 EUR. Účastníkům byla
poskytnuta podpora na cestovní a pobytové náklady formou věcného plnění a 3000 NOK na
zajištění části stravování. Ve volném čase měly žákyně možnost poznat přijímající
organizaci, Hamar a okolí. Po celou dobu stáže byly účastnice v kontaktu s doprovodnou
osobou, která se podílela na organizaci a řešení případných problémů během stáže.
Doprovodná osoba byla zároveň v kontaktu s koordinátorkou projektu a vedením školy a
podávala průběžné zprávy a hodnocení mobility. Stážistky se také seznámily s kulturou a
životním stylem v navštívené zemi. Po návratu účastníce na základě svých zkušeností
vypracovaly závěrečnou zprávu.
Mobilita Slovensko (2. běh) 25. 2. – 19. 3. 2019
Stáže ve slovenském Brezně se zúčastnili čtyři žáci a jedna doprovodná osoba. Dva žáci z 2.
ročníku oboru cukrář, jeden žák 1. ročníku oboru kuchař – číšník a jeden žák 2. Ročníku
oboru kuchař – číšník. Doprava byla zajištěna služebním školním autem, které bylo po celou
dobu stáže žákům i doprovodným osobám k dispozici. Žáci pracovali ve dvou hotelích
(Partyzan a Bystrá) v kuchyni a obsluze. Tamtéž byli ubytováni. Náplň práce byla realizována
dle jednotek učení ECVET. Finanční podpora na délku mobility činí 1816 EUR. Účastníkům
byla poskytnuta podpora na cestovní a pobytové náklady formou věcného plnění. Ve volném
čase žáci měli možnost poznat přijímající organizaci, Brezno a okolí a využít čas k různým
aktivitám jako lyžování, turistika, fitness, wellness, bowling, bruslení atd. Po celou dobu stáže
byli účastníci v kontaktu s doprovodnou osobou, která se podílela na organizaci a řešení
případných problémů během stáže. Doprovodná osoba byla zároveň v kontaktu
s koordinátorkou projektu a vedením školy a podávala průběžné zprávy a hodnocení mobility.
Stážisté se také seznámili s kulturou a životním stylem v navštívené zemi. Po návratu
účastníci na základě svých zkušeností vypracovali závěrečnou zprávu.
Mobilita Španělsko (2. běh) 24.3. – 15. 4. 2019
Stáže ve španělské Malaze se zúčastnili čtyři žáci a jedna doprovodná osoba. Jeden žák z 3.
ročníku oboru hotelnictví, dva žáci oboru cestovní ruch – jeden z druhého a jeden ze třetího
ročníku a jeden žák 3. ročníku oboru gastronomie. Doprava letecky Praha - Malaga a zpět
přímým letem. Žáci pracovali v restauraci (Restaurante La Reserva 12) v kuchyni a obsluze a
v cestovní kanceláři (COSTA SOL CRUCEROS S.L.). Ubytováni byli v apartmánu v Malaze.
Náplň práce byla realizována dle jednotek učení ECVET. Hlavním cizím jazykem byla
španělština, dalším cizím jazykem angličtina. Finanční podpora na délku mobility činí 1901
EUR. Účastníkům byla poskytnuta podpora na cestovní a pobytové náklady formou věcného
plnění a 766 EUR na stravné. Ve volném čase žáci měli možnost poznat přijímající
organizaci, Malagu a okolí. Po celou dobu stáže byli účastníci v kontaktu s doprovodnou
osobou, která se podílela na organizaci a řešení případných problémů během stáže.

Doprovodná osoba byla zároveň v kontaktu s koordinátorkou projektu a vedením školy a
podávala průběžné zprávy a hodnocení mobility. Stážisté se také seznámili s historií, kulturou
a životním stylem v navštívené zemi. Po návratu účastníci na základě svých zkušeností
vypracovali závěrečnou zprávu.

