
Our English Experience

Projekt Leonardo da Vinci - Mobility

15.5.2014 končí projekt „Our English Experience“.Následující článek Vám přiblíží průběh této akce, 
které se zúčastnilo 15 studentů naší školy a 1 pedagog.

V období od 1.- do 15. března absolvovalo 15 studentů Střední školy hotelnictví, gastronomie a 
služeb, s.r.o. Šilheřovice pracovní stáž ve Velké Británii. Projekt vznikl na popud ředitelky školy Ing. 
Marie Měchové,která má velký zájem na tom, aby výukový program pro studenty byl zajímavý a 
přínosný.Tento projekt se zařadil mezi úspěšné projekty, na kterých se škola zúčastňovala i 
v minulosti, ať už ve Velké Británii nebo v Německu.Vzhledem k tomu,že současná společnost klade 
stále vyšší nároky na vzdělávání a profesní dovednosti,je nutné, aby si studenti osvojovali klíčové 
kompetence a dosáhli srovnatelné odborné kvality s absolventy z jiných zemí EU.

Studenti se v přípravném období zaměřili na studium poznatků, které jim v budoucnu měly pomoci při
zvládání jednotlivých pracovních úkolů.Do projektu bylo zapojeno 15 studentů 2.- 4. ročníku oborů 
Hotelnictví, Cestovní ruch (obory vzdělání s maturitní zkouškou), Kuchař – číšník a Kadeřník (obory 
vzdělání s výučním listem).Účastníci 2 týdenní pracovní stáže v Londýně praktikovali na smluvně 
zajištěných individuálních pracovištích podle studovaného oboru  v hotelech, restauracích, cestovních 
kancelářích, kadeřnictvích.

Cílem projektu bylo zdokonalení studentů v praktických, odborných a jazykových dovednostech, 
zvýšení jejich konkurenceschopnosti na mezinárodním trhu práce. Zahraniční pracovní stáž byla 
přínosem pro účastníky a splnila další ze svých cílů – motivovat žáky k dalšímu studiu cizích jazyků, 
rozvíjení a zdokonalování odborných dovedností.

Partnerskou organizací byla ADC College, která dlouhodobě spolupracuje se školami nejen v rámci 
Velké Británie, ale i dalších evropských zemích.Na základě zaslaných materiálů bylo pro stážisty 
zajištěno ubytování v hostitelských rodinách, setkání s multikulturální Británií bylo pro všechny 
studenty velkým a nezapomenutelným zážitkem.Od první chvíle velice pozitivně hodnotili přístup 
všech osob, se kterými přišli do kontaktu.Náročná zkouška čekala už první den na všechny bez 
rozdílu- vyzkoušeli si jízdu londýnským metrem až na místo své pracovní stáže.Trasy metra a jiných 
dopravních prostředků se zpočátku zdály velice náročné a nesrozumitelné, ale od prvního dne studenti 
projevili invenci a tvůrčí přístup, protože dovedli kombinovat a vyhledávat si ještě lepší spojení, než 
jim bylo uvedeno na vstupních materiálech, které obdrželi na začátku pracovní  stáže.

Zajištění pracovištˇa zařazení studentů na jednotlivá pracoviště zajistila ADC College na základě 
studovaného oboru, preferencí žáků, jazykových schopností a praxe uvedené v životopisech.Studenti 
byli proškolení na pracovištích, na každé pracoviště se dostavila doprovodná osoba, která vykonávala 
monitorovací návštěvy.

V přípravné fázi se uskutečňovaly odborné semináře .Kulturně historickou přípravu vedla Mgr.Petra 
Johnová, kulturně – zeměpisnou – PaedDr.Milena Dlouhá,jazykovou Mgr.Marie Schreierová, 
Mgr.Marie Senková,odbornou přípravu Mgr.Iveta Stachurová,Bc.Žaneta Bečicová,paní Eva Miketová,
paní Marie Dudová,odborné semináře rovněž vedla Mgr.Šárka Rozhonová, která vždy ochotně 
přispěla radou i pomocí, protože ona sama vedla 1.úspěšný projekt do Harrow v roce 2011,Ing.Pavel 
Smolka Ph.D.,který připravoval studenty v rámci počítačové kompetence.



Finanční stránku projektu měla na starosti Ing. Marcela Haladejová.

Účastníci projektu

Vojtěch Antoš,3.B- Cestovní ruch

                   Tune Hotels Westminster

Lukáš Landu,3.B- Cestovní ruch

                   HF Holidays LTD

Lada Brabcová,4.B- Cestovní ruch

                  Times Travel

Aneta Bortlíčková,3.D- Kadeřník

                Bar Hairdressing

Štěpánka Konečná,2.D- Kadeřník

                M&M Hair Academy

Tereza Korábová,2.D- Kadeřník

                Contrasti

Dominik Frydrych,Veronika Dvořáková, 3.A-Hotelnictví

               Travelodge Tower Bridge

Barbora Vojtěchová, Ondřej Levinger,2.A- Hotelnictví

              Equity Point London

Kristýna Hrušková,2.A-Hotelnictví

             Jurys Inn Islington

Nikola Ságnerová,Sára Šimová,2.F-Kuchař- Číšník

            Covent Garden Kitchen

Adam Špak,2.F-Kuchař- Číšník

            Cafe Rive Gauche

Jana Palová,2.F-Kuchař- Číšník

            Grim´s Dyke Hotel

Studenti pracovali v zajímavém prostředí, v blízkosti významných kulturních památek. 



Víkend byl věnován návštěvě nejznámějších  pamětihodností Londýna, nákupům, odpočinku i 
kontaktu s hostitelskou rodinou.Zařazení stážistů na pracoviště odpovídalo jejich znalostem a 
dovednostem získaným během studia.

U všech stážistů byla zaměstnavatelem oceňována jejich odbornost a praktické dovednosti, aktivní 
přístup, příjemné a vstřícné vystupování.

Pro všechny žáky byla tato pracovní stáž dobrou pracovní příležitostí v zahraničním pracovním 
prostředí.Získali nové zkušenosti s týmovou prací, seznámili se s odlišnými pracovními zvyklostmi, 
ověřili si své odborné znalosti a jazykové znalosti a možnosti uplatnění se v cizojazyčném pracovním 
prostředí.

Přínosem byl každodenní kontakt s odlišnou kulturou a lidmi různých národností.Dva týdny 
v neznámém prostředí byly zkouškou schopností našich studentů, jak se o sebe umí postarat, sžít se 
s neznámým prostředím, zvládnout londýnskou dopravu.

Mimochodem, byl to velký skok , z malých Šilheřovic – ZDROJ Wikipedie: 

Šilheřovice (německy Schillersdorf, polsky Szylerzowice) je obec ležící v okrese Opava. Má 1561 
obyvatel a katastrální území obce má rozlohu 2166 ha.

do Londýna

Londýn je společně s městy New York a Tokio jedním z nejdůležitějších měst na světě. Na rozdíl od 
jiných států, neposkytuje Velká Británie národně koordinované počty obyvatel oblasti hlavního města 
(angl. London’s metropolitan area) s ohledem na sledování osob dojíždějících do Londýna do 
zaměstnání a ekonomický vliv. Podle některých zdrojů zahrnuje oblast Londýna plochu 16 043 km² s 
počtem obyvatel 13 945 000 – což je více než počet obyvatel Skotska, Walesu a Severního Irska 
dohromady. Podle této definice se používá pro území vymezené jako jeden z anglických regionů – 
Velký Londýn.

Všichni studenti absolvovali úspěšně let z Ostravy do Stansteadu, pro některé to byl první let letadlem 
v životě.Po dodatečném jednání s ADC College se nám podařilo tak nastavit parametry cestování, že 
jsme mohli využít letu z Ostravy a odpadlo nám dlouhé cestování do Brna nebo Prahy. Zpátky jsme se 
také vrátili všichni v pořádku a plni dojmů.Kufry některým trošku ztěžkly, protože Londýn je také 
město módy a studentky si užily trošku toho „shoppování“, ostatně i pánové dovezli maminkám nebo 
přítelkyním dárky.Všech 15 studentů velice dobře reprezentovalo naši školu, v jejich výsledcích se 
odráží pedagogická práce všech kolegů šilheřovického učitelského sboru.Studenti si přivážejí 
reference, některým byla nabídnuta možnost další spolupráce s firmami, ve kterých prováděli stáž.Dík 
patří vedení školy i všem, kteří studenty tak dobře připravili.Rodiče  mohou být hrdí na to, jak si jejich
děti dovedly poradit v náročné situaci.Já sama za sebe chci poděkovat rovněž studentům za vzornou 
spolupráci.Jejich kvalitní práci rovněž ocenila ředitelka školy Ing. Marie Měchová, která se po návratu
se skupinou studentů sešla a zajímala se o celý průběh stáže.Vedení naší školy je rovněž adresováno 
poděkování ze strany ADC College, která poděkovala za bezchybnou spolupráci.

Mgr.Marie Senková

Vedoucí projektu
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