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Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická 

a Vyšší odborná škola, příspěvková organizace 

 

 

 

Akce: Londýn – pracovní stáž 
žáků ve firmách  

 ( V rámci programu  Erasmus+  2018-1-CZ01-KA102-047145)  

Datum konání: 31. března – 13. dubna 2019 

Účastnici: určeno pro druhé a třetí ročníky 

 

Zpráva: 

V období 31.3. – 13.4.2019 se 19 žáků a studentů naší školy zúčastnilo dvoutýdenní stáže 

v Londýně. Jednalo se o praxi ve firmách pro žáky druhých a třetích ročníků obchodní 

akademie, lycea a SOŠ knihovnické. Veškeré náklady na stáž byly hrazeny Evropskou Unií v 

rámci projektu Erasmus Plus (projekt 2018-1-CZ01-KA102-047145, Erasmus+ KA1).            

Seznam účastníků: Účastníci stáže z Obchodní akademie, Střední odborné školy knihovnické a 

Vyšší odborné školy, p. o. (Kotlářská 9, Brno a detašované pracoviště Pionýrská 23: Tomáš Tranda 

2.A, Kateřina Smětáková 2.A,Veronika Julínková 2.A, David Šandera 2.B, Martin Rezler 2.D, Viktorie 

Peichlová 2.D, Anna Kočárová 2.K, Anežka Formánková 2.K, Michaela Klímová 2.L, Jáchym Lazar 

2.L, Matěj Švábenský3.B, Tomáš Rotter 3.D, Dominik Líbal 3.D, Lucie Hudečková 3.L, Michaela 

Mališová 3.L, Petra Hráčková 3.L, Edita Skubeňová 3.L, Daniel Wenzlovský 3.L, Ondřej Novotný 3.L 

Cílem stáže: Rozšířit profesionální kompetence žáků v oblasti jejich studia, poznat rozdíly v práci 

v českých a anglických firmách či institucích, spojit teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi, 

zdokonalit znalost jazyka a rovněž umožnit žákům získat sebedůvěru při používání angličtiny jak 

v každodenním životě, tak i v pracovní sféře.  

Program: Žáci přiletěli na letiště Stansted a po transferu do Londýna si je převzaly hostitelské 

rodiny z městské části Harrow, kde byli ubytováni. V rodině měli zajištěnou polopenzi. Tento typ 

ubytování jim umožnil zdokonalovat jejich komunikační dovednosti při kontaktu s rodinou. 

V pondělí dopoledne se zúčastnili semináře, na kterém jim byly sděleny další podrobnosti o práci ve 

firmách, chování na pracovišti, bezpečnosti, cestování atd. Poté již následovaly samotné stáže ve 

firmách s obvyklou pracovní dobou 9 – 17h.  

Žáci byli ve firmách umístěni většinou samostatně (byly pouze tři dvojice). Po celou dobu aktivně 

pracovali pod vedením zástupců firem anebo mentora, kteří připravovali jejich každodenní úkoly, 

poskytovali podporu a hodnotili práci žáků.  

Víkend byl zaměřen kulturně. Ve společné části víkendového programu doprovázející vyučující 

seznámili žáky s historickými památkami a zajímavými místy v Londýně. Sobota začala návštěvou 

interiéru Houses of Parliament (Horní i Dolní sněmovny).  
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Následovala procházka kolem opatství Westminster Abbey ulicí Whitehall kolem Downing Street 

10 a zhlédnutí Horse Guards. Odtud naše skupinka pokračovala na Trafalgar Square a přes blízké 

náměstí Leicester Square do uliček Chinatown. Nakonec jsme dorazili na proslulé náměstí Piccadily 

Circus se sochou Erose a neónovými reklamami. Po návštěvě muzea voskových figurín Madame 

Tussaud's následoval individuální program. Někteří zamířili na Covent Garden, kde probíhala 

představení pouličních umělců, jiní se podívali k St Paul´s Cathedral a Millenium Bridge nebo šli 

nakupovat na Oxford Street. 

Nedělní program začal návštěvou National Gallery na Trafalgar Square, odtud studenti pokračovali 

přes Mall k Buckinghamskému paláci a zhlédli střídání stráží. Prošli se blízkým St James´s Park. 

Poté navštívili Tower Bridge, kde měli krásné výhledy na Temži i blízký Tower. Večer byl 

zakončen obdivováním Londýna z vyhlídkového kola London Eye. 

Na závěr pobytu účastníci obdrželi dokument Europass-Mobility a mnozí i reference od 

zaměstnavatele. Tyto dokumenty poskytnou potenciálnímu zaměstnavateli (případně vysoké škole) 

podrobné informace o stáži ve firmě, dovednostech a schopnostech, které si žáci osvojili. Umožní 

žákům získat lepší startovní pozici na trhu práce. Žáci rovněž obdrželi na slavnostním závěrečném 

společném setkání účastnický certifikát.  

Závěr: Stážisté zvládali veškerou práci ve firmách bez problémů a zaměstnavatelé vysoce hodnotili 

jejich komunikační dovednosti, odborné znalosti i pracovní morálku. Skvěle reprezentovali naši 

školu v zahraničí a tímto jim ještě jednou děkujeme. Děkujeme i všem vyučujícím naší školy, kteří 

se zasloužili o výbornou odbornou a jazykovou úroveň našich žáků. Děkujeme rovněž vedení školy 

za podporu projektu. Těšíme se, že projekt bude pokračovat i v dalších letech. 

 

Garanti akce: Mgr. Martina Lojdová,  Ing. Olga Koudelková 

předmětová komise cizích jazyků 

V Brně 15. 4. 2019     
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Martin Rezler 2.D, Viktorie Peichlová 2.D CCLS English 

School – firma nabízející výuku angličtiny formou 

klasických kurzů i e-learningu, dále přípravné kurzy pro 

testy. Marketing a propagace firmy  na sociálních sítích, 

práce s databází.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Wenzlovský, 3.L - TO LET - firma zabývající se 

prodejem a pronájmem domů a bytů. Psaní 

obchodních dopisů, práce s databází, oslovování 

potenciálních zákazníků, tvorba prezentací. 

 

 

Anna Kočárová 2.K, 

Anežka Formánková 2.K  

knihovna The library at 

Willesden Green. Veřejná 

knihovna s beletrií i 

odbornou literaturou pro 

děti i dospělé, v budově je 

i archív, sál pro 

představení a akce, galerie 

a muzeum Brent Libraries. 

Poskytování služeb 

uživatelům, řazení knih, 

revize dokumentů, pomoc 

při akcích pro děti. 
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