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Kateřina 

SIKOROVÁ
Bundeshandelsakademie 

und Bundeshandelsschule 

Wien 10 



+
Kateřina Sikorová

 Pracovala jsem denně 6 hodin na sekretariátu vídeňské obchodní 

akademie. 

 Nejprve mi práci zadávala paní Lattner, účetní. Naučila mě jak se 

nahrávají a zakládají školní faktury a dodací listy. Třídila jsem 

abecedně šanony a vypomáhala s účetnickou prací.

 Dále jsem pracovala s paní Ballabani a paní Kellerlioglu, obě
sekretářky. Ukázaly mi jak nahrávají docházku do elektronického 

systému, kde se archivují staré třídní knihy a jak třídí poštu pro 

místní učitele. 

 Hodně dokumentů jsem kopírovala a zakládala nové složky pro 

studenty. 

 Díky této práci jsem se také zdokonalila v německém jazyce. Byla to 

skvělá příležitost k první praxi.

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule 

Wien 10 



+
Kateřina Sikorová
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule 

Wien 10 
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Bundeshandelsakademie und 

Bundeshandelsschule Wien 10 

 BHAK und BHAS 10 je jednou z největších a nejmodernějších 

obchodních akademií celého Rakouska.

 Je zde na výběr mnoho učebních oborů, kurzů a také možnost 

studia večerní školy.

 Dohromady školu navštěvuje přibližně 1500 studentů a 

vyučuje zde 136 učitelů.

 Paní ředitelkou je nyní OStR Prof. Mag. Brigitte Wipp-Braun. 

Často jsem s paní ředitelkou mluvila, je to velmi příjemná a 

vstřícná dáma.



+
Bundeshandelsakademie und 

Bundeshandelsschule Wien 10 
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Sára 

KLANICOVÁ
LKW Walter



+
Sára Klanicová

 Pracovala jsem v transportní firme LKW WALTER ve Vídni. 

 Má pracovní doba trvala od 8:00 do 16:45 s půl hodinovou 
přestávkou na oběd přímo ve firmě. 

 Byla jsem na slovensko-česko-italském oddělení. Tam jsem dostala 
trenéra a učila se v systému As400.

 Náplň práce: 

přepojování zákazníků, archivování objednávek, quality report, 
disponování kamionů, zařizování kompletní přepravy, komunikace 
se zákazníky a přepravci, přidělávání cen k transportu, vypočítávání 
cen transportu

 S prací jsem byla nadmíru spokojená. Byla to životní zkušenost. Na 
vlastní oči jsem viděla, jak funguje velká firma. Prostředí bylo 
přátelské a práce nebyla stresující.

LKW Walter
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Kristýna 

STEUEROVÁ
International Business 

College Hetzendorf



+
Kristýna Steuerová

 Ve škole jsem pracovala jako sekretářka.

 Pomáhala jsem s vysvědčením, třídila jsem poštu, tiskla 

letáčky, zapisovala do katalogů maturit. 

 Škola se v létě stěhuje. Protože bude rekonstruovaná, 

pomáhala jsem měřit stoly apod.

 Chodila jsem tam ráda, měla jsem to deset minut cesty S-

Bahn.

 Tato zkušenost mi pomohla rozvézt jazyk, postarat se sama o 

sebe a hlavně být nezávislá. 

International Business College Hetzendorf
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Lukáš NOVÁK
Containex



+
Lukáš Novák

 Mým hlavním úkolem bylo zařazovat firmy do systému. 

Jmenoval se systém Bpm. Firmy jsem zařazoval tak, že jsem si 

danou firmu našel v obchodním rejstříku a uložil ji do 

systému ze kterého všichni čerpali. 

 Zakládal jsem převážně české a slovenské firmy. Někdy také 

polské.

 Poté jsem se naučil zakládat osoby, které jsem následně
ukládal pod firmy kterým patřily. 

 Takže např. Firma TQM (sídlo, město, IČO, kontakty a předmět 

podnikání) kontaktní osoba Jan Novák (tel. Číslo, email)

Containex



+
Lukáš Novák

 Také jsem kreslil výkresy. Přišla objednávka od zákazníka, 

který napsal jak by si danou kontejnerovou konstrukci 

představoval a já jsem mu musel co nejvíce vyhovět a 

nakreslit to tak jak chtěl. Návrh byl následně zaslán na 

techniku, která prověřila, zda je stavba možná.

 Také jsem sepínal složky s informacemi o zákaznících. Udělal 

jsme jich asi 500.

 Myslím si, že mi tahle praxe dala hodně, protože jsem 

prakticky pracoval s tím, co se učím ve škole. Kontejnery, to 

je v logistice jedna velká kategorie a moc mě to bavilo.

Containex
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PAMÁTKY



+
Donauturm

 Procházka na Dunajskou věž je jeden z našich oblíbených výletů. 

Výhled z kavárny na vrcholku této věže mluví za vše. 

 Je to nejvyšší stavba ve Vídni a nachází se uprostřed Dunajského 

parku.

 Popíjet čaj z pomalu otáčející se věže je skvělým zážitkem ve dne i v 

noci.



+
Donauturm



+
Schönbrunn

 Schönbrunn je nejznámější barokní zámek ve Vídni. Od 

druhé poloviny 18. století do roku 1918 byl využíván jako 

letní rezidence rakouských císařů. 

 My se na tento zámek vydali hlavně kvůli jeho krásným 

zahradám. V létě zde bývá otevřený i uměle vytvořený 

labyrint.

 Schönbrunnské zahrady zdobí také Gloriette. V překrásné 

stavbě se dnes nachází kavárna s velkolepým výhledem na 

celou Vídeň.

 Interiér zámku jsme neviděli, proto se o něm nebudeme ani v 

této prezentaci zmiňovat. I přes to věříme, že je velmi pěkný.



+
Schönbrunn
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Schönbrunn



+
Rathaus



+
Rathaus

 V parku pod vídeňskou radnicí byla uměle vytvořeno několik 

ledových ploch. 

 I bez sněhu byla v celém areálu příjemná zimní atmosféra a bruslení 

jsme si náramně užili. 



+
Rathaus



+
Parlamentsgebäude



+
Hofburg

 Hofburg je hrad, respektive palácový komplex v centru Vídně.

 Do roku 1918 byl využíván jako rezidence habsburských a 

habsbursko-lotrinských panovníků. 

 Od roku 1945 je to sídlo prezidenta Rakouské republiky, ale také 

Rakouské národní knihovny a několika muzeí.



+
Hofburg
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Belvedere

 Belvedere je barokní palácový komplex ve Vídni s 

úchvatnými zahradami nad i pod zámkem.

 Mohli jsme se zde vypravit prakticky kdykoliv, protože se 

Belvedere nachází pouhých 10 minut pěší chůze od naší 

ubytovny. 

 Jedno dopoledne jsme si tedy do místního parku šli 

odpočinout a nadýchat se čerstvého vzduchu při krásné 

podívané na řádně upravené zahrady. 

 Dovnitř jsme nezavítali. 



+
Belvedere



+
Naturhistorische Museum

 Přírodovědecké muzeum ve Vídni patří mezi největší a 
nejvýznamnější světová muzea. 

 Jde o největší muzeum v Rakousku. Strávili jsme zde velkou 
spoustu času.

 Měli jsme štěstí na 250 leté výročí muzea. Všichni měli vstup 
zdarma.

 Byla zde k vidění velká sbírka drahokamů z celého světa, 
vývoj člověka a proměna planety Země od samého počátku 
světa. 

 Celá expozice se nám velmi líbila.



+
Naturhistorische Museum
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UBYTOVÁNÍ
Schulzetrum HTL HAK 

Ungargasse
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Ubytování



+
Ubytování



PRACOVNÍ STÁŽ
V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+
Dublin, Irsko.
Říjen 2016.



O PROGRAMU ERASMUS+

• Díky programu Erasmus+ mohou vybraní žáci navštívit různé 
země v Evropské unii a získat tam cenné zkušenosti díky 
pracovní stáži ve spolupracujících firmách vybraných na 
základě oborů, které žáci studují.

• Díky tomu se pak žáci mohou lépe uplatnit na zahraničních 
trzích práce; načerpali totiž znalosti nejen praktické, ale také 
jazykové a komunikační jako takové.

• V říjnu 2016 vyrazila skupina 12 studentů do Dublinu v Irsku, kde 
strávila celkem tři týdny.



IRSKO, DUBLIN
• 2. – 23. říjen 2016

• Stáž probíhala 3 týdny v hlavním městě Irska v Dublinu

• Na stáž jel omezený počet studentů:
• 7 studentů ze Střední odborné školy logistické 
• 5 studentů z Obchodní akademie

• Jednotliví studenti byli rozděleni do firem, kde po tyto 3 týdny pracovali a 
samozřejmě se dorozumívali jedině anglicky

• Letěli jsme letadlem tam i zpátky



UBYTOVÁNÍ

• Byli jsme rozděleni většinou po dvojicích do anglicky mluvících 
rodin

• Naši ,,nový rodiče“ nám vařili, starali se o praní oblečení a 
popřípadě, pokud se někdo ze studentů ztratil ve městě, museli 
pro něj/ní zajet

• Erasmus+ se snažil vybírat rodiny, které jsou co nejblíž k firmám, 
ve kterých jsme pracovali



















Shrnutí LUCEMBURSKO 2016 

 

ODJEZD Z ČR, PŘÍJEZD LUCEMBURSKO 

Dne 12. 11. 2016 jsme odjížděli z vlakové zastávky Ostrava Svinov na 3 týdenní stáž do 

Lucemburska. Byli jsme vybráni celkem 4, z toho 3 holky a jeden kluk. Všichni jsme ze 

stejného ročníku, akorát někteří z jiných tříd. Cestou tam jsme měli doprovod pana učitele 

Sněhotu. Než jsme odjížděli, museli jsme ještě hodně věcí zařizovat, jako třeba jízdenky, 

pojištění, peníze a podobně. No nastal ten velký den a my jeli vstříc naší životní zkušenosti. 

Vyjeli jsme v sobotu z Ostravy kolem jedné hodiny a jeli jsme vlakem společnosti RegioJet do 

Prahy. Poté jsme jeli v sedm hodin večer z Prahy do Lucemburku, kde jsme byli okolo třetí 

hodiny ráno. No vystoupili jsme z autobusu a nastal hned první problém. Měli pro nás dojet a 

nikdo nepřijel. Nakonec jsme zjistili, že máme jít na nádraží a tam na nás už čekali dvě milé 

slečny. Šlo o to, že společnost RegioJet změnila stanoviště autobusu, a tak nás holky čekali 

tam, kde autobus normálně stával. No nakonec jsme se našli a jeli už konečně do vesničky 

Gilsdorf, kde jsme bydleli. Po příjezdu jsme se ubytovali, vyložili všechno jídlo na stůl a do 

lednice a šli okolo páté hodiny ranní už konečně spát. 

 

BYDLENÍ 

Byt byl složen z obývacího pokoje s gaučem, stolkem a televizí a 

dvěma křesli, kuchyň byla plně vybavení vším, co jsme 

potřebovali i s jídelním stolem, koupelna byla krásná a čistá, 

pokoje byli vyhovující, postele měkké a dobře s v nich spalo, no 

s bytem jsme byli plně spokojeni. Po příjezdu nás mile překvapili 

tím, že jsme měli nakoupeno, na co jsme si jen vzpomněli, vše co 

jsme potřebovali, to jsme měli a dokonce i něco navíc. Například 

pizzy v mražáku, nutellu, marmeládu, lupínky, mléko, džus, 

různé koření, špagety, čisté vody a další. Měli jsme také 

k dispozici pračku a myčku. Dostali jsme i kapsle do myčky i do 

pračky, i když jsme si dovezli své. Hned první den jsme se 

zabydleli a cítili se jako doma. Hned v neděli jsme si šli projít 

Gilsdorf, podívat se po okolí, na pěkné baráčky a auta, hodně 

nás zaujalo, jak si lidé zastřihávají stromky do tvaru kuliček a mnoho dalších věcí. 

 

 

 

 



 

PRÁCE 

No a nastal první den, kdy jsme šli do práce. Ráno v osm hodin pro nás přijeli a zavezli nás na 

Základní školu do města Ettelbruck, která nás měla na starosti. Měli jsme schůzku se 

zástupcem ředitele, protože ředitel nebyl přítomný, podepsali smlouvy a jeli nás rozvést do 

práce. Nejprve jsme vysadili Davida v Dikirchu ve firmě Astron, kde jsme ho doprovodili až 

dovnitř, popřáli mu hodně štěstí a šli jsme dále. Potom vystupovala Adel také v Dikirchu ve 

firmě Renault, také jsme šli s ní, popřáli ji štěstí a jako poslední jsme zbyli Kača a já. My jsme 

pracovali ve městě Ettelbruck, v turistické kanceláři Syndicat. Pracovní dobu jsme měli od 9 

do 5 a někdy v poledne hodinu pauzu na oběd. Na první den v práci jsme se oblékli vkusně, 

měli jsme sukně, ale později jsme toho litovali. Venku byla dost zima a naše nadřízená 

Nathali, která byla strašně milá, ochotná a zábavná, pro nás měla první úkoly,  projít 

Ettelbruck a najít konkrétní místa a získat potřebné informace. Další dny v práci byly některé 

méně náročné a jindy jsme měli zase až dost práce.  

 
 

První týden byl celkem v pohodě, nějaká práce byla, pomáhali jsme předělávat prodejnu, 

dělali jsme pár věci v Excelu do tabulek, byli jsme se podívat na městkou radnici, tavili jsme 

kartičky pro Antonia. Seznámili jsme se také s prezidentem naší firmy, který byl velmi 

elegantní a milý. 

Druhý týden jsme měli vyzdobit výlohy v prodejně, a tak jsme chodili po obchodech a sbírali 

balicí papír a etiketu daného obchodu, abychom ho mohli nějakých způsobem prezentovat. 

Výzdoba se nakonec povedla, vše zařídila jedna paní, dárky postavila do tvaru stromku a my 

pomáhali při tom všem. Opět jsme pracovali znovu v Excelu, pomáhali s různými věci a začali 

jsme každé ráno chodit každé ráno vyzvedávat poštu. Jeden den přišla další pracovnice Ellen, 

která byla strašně milá a zábavná. Pomáhali jsme také s přípravami na akci firmy, která se 

pořádala na Svatého Nikolase.  

Poslední třetí týden byl ze všech nejhorší, byl totiž dost nudný, práce už moc nebylo a mi 

nevěděli co dělat. Akorát jeden den jsme měli práci mimo firmu, kde jsme byli v jedné hale, 

kde se poté pořádala slavnost Svatého Nikolase a pomáhali jsme zde umýt asi 4 500 hrnků 

v myčce, byla to práce na celý den. Ten den jsme byli dost unavené a boleli nás ruce. No další 

dny byli opět nudné a bez práce. Náš poslední den v práci byl čtvrtek, v pátek jsme dostali 

volno, abychom se mohli v klidu sbalit a nachystat před odjezdem. Na rozloučenou jsme 



dostali krásný dárek, ve kterém bylo pár suvenýru jako vzpomínka na to, jak se o nás pěkně 

starali.  

Po celou dobu co jsme byli v práci sledovali jsme městské pracovníky, jak pověšují vánoční 

ozdoby a čekali, až je rozsvítí. Firmu jsme měli na malém náměstí, kde uprostřed pověsili 

nádhernou střechu ze světýlek. Když jsme poslední den odcházeli z práce, celé to náměstí, 

všechny tu ulice, tak krásně svítili, až nám to vehnalo slzy do očí a řekli jsme si, že se nám 

bude stýskat.  

 
 

 

VÍKENDY 

Víkendy byli všechny dost náročné, měli jsme jen dva a tak jsme se snažili je využít naplno.  

První víkend jsme neváhali a v sobotu jsme jeli hned brzo ráno do hlavního města, do 

Lucemburku. Jeli jsme vlakem a z nádraží jsme jeli autobusem do nákupního centra. Narazili 

jsme na obrovský supermarket, který měl dvě patra a byl naprosto úžasný, bylo tam mnoho 

nádherných věci, kolikrát jsme jen zůstali stát s otevřenou pusou a zírali. V nákupním centru 

jsme nakoupili pár věcí a jeli jsme dál. Nastoupili jsme do prvního autobusu, který přijel, a jeli 

prostě někam. Vystoupili jsme v moderní části Lucemburku, kde stojí budovy Evropské Unie. 

Chodili jsme různě, vše fotili a dívali se. Najednou jsme narazili na obrovskou budovu, vedle 

které stály dva veliké jakoby paneláky. Bylo to nádherné. Šli jsme se podívat na tu budovu, 

byla obrovská, ale nikdo tam nikde nebyl. Udělali jsme pár fotek, a když jsme vycházeli, zjistili 

jsme, že jsme vstoupili ještě na stavbu a veřejnosti byl vstup zakázán. Tak jsme rychle odešli 

a sedli opět na první autobus, který nás zavezl na nádraží, a my jeli domů. Zastavili jsme se 

ještě v Dikirchu nakoupit a pak už jsme jeli domů. 

 

 



  

 

V neděli jsme celý den jen leželi a dívali se na filmy. Mezi filmy jsme vždy zašli vytáhnout a 

dát prádlo do pračky a zase jsme se koukali. S prádlem jsme měli malý problém, jedna pračka 

se nám nevyždímala, ale rozvěsili jsme prádlo po bytě a bylo to dobré. 

Druhý víkend a zároveň poslední jsme jeli opět do Lucemburku. Jeli jsme tam už v pátek, kdy 

jsme měli schůzku s panem Šurmanem, který nám ukázal, kde pracuje a jak jeho práce 

funguje. Byli jsme v jedné Evropské instituci, kde pracuje jako překladatel různých věcí. Poté 

jsme ještě zůstali chvíli v Lucemburku a jeli domů.  

V sobotu jsme dostali doporučené jet se podívat na Bazar do hlavního města. Na tomhle 

bazaru šlo o to, že se sjelo zhruba 60 státu a každý stát měl svůj stánek, ve kterém prodával 

tradiční produkty z dané země. Našli jsme zde i Českou republiky a tak jsme si s nimi povídali, 

bylo pěkné zase vidět Čechy po dlouhé době. Odpoledne jsme strávili ještě v pár obchodech 

a vydali jsme se do hlavních ulic a na trhy. Večer jsme se šli podívat do staré, do spodní části 

města a jeli jsme domů. 

 

V neděli jsme se jeli podívat na nádherný hrad Vianden, kde jsme strávili dopoledne. 

Odpoledne jsme dali prát a nějak nám to nešlo. Prvně se nám nechtěla dostat voda do 

pračky, a když už se tam dostala, tak pak nechtěla ven. Snažili jsme se, pračku jsme zapnuli 

snad 5x, ale voda pořád v pračce. Takže nám nezbývalo nic jiného, než pračku i s vodou 

uvnitř otevřít a prádlo vyždímat v ruce. Tak jsme tedy vyndali vodu pračky i s prádlem, prádlo 

vyždímali a opět rozvěsili po baráku. Večer jsme si udělali slavnostní večeři a zapálili si svíčku 

na první Adventní neděli. 

 

 

 



Hrad Vianden 

 

 

VEČERY PŘES TÝDEN 

Večery přes týden jsme trávili různě, vždy jsme si uvařili večeři, když jsme došli z práce a poté 

jsme dělali různé aktivity. Volali jsme s rodinou, holky cvičili, chodili na procházky, a nebo se 

jen tak váleli. Povídali jsme si, osprchovali se a šli spát. 

 

ODJEZD LUCEMBURSKO, PŘÍJEZD DO ČR 

Odjížděli jsme v pátek 2. 12. 2016 o půl desáté večer. Od rána jsme uklízeli byt, balili se a 

dávali vše zpět tak, jak bylo. Když bylo vše sbalené a nachystané, udělali jsme si rychle oběd a 

mohli jsme vyrazit. Přijeli pro nás kolem třetí hodiny odpoledne a zavezli nás do Lucemburku 

na nádraží, kde jsme si nechali kufry a šli 

nějakým způsobem trávit odpoledne až do 

večera ve městě. Šli jsme do McDonaldu, kde 

jsme seděli strašně dlouho a pak šli do města. 

Poté jsme opět sedli do prvního autobusu, 

který přijel, a jeli s ním na konečnou s tím, že 

zůstaneme v něm a pojedeme s ním i zpět. 

No když jsme dojeli na konečnou, zjistili jsme, 

že jsme už v jiném městě, a že ten autobus zpět nejede. Tak jsme se poptali, sedli na další 

autobus a opět jeli zpět do Lucemburku. Šli jsme se znovu podívat na trhy. Nasbírali jsme 

naše drobné a vybrali si jednoho bezdomovce, kterému jsme to dali. Byl to velmi milý pán 

s pejskem, který nám byl nesmírně vděčný a neustále nám děkoval. Poté jsme mu dali ještě 



kousek sušenky s karamelem, kterou jsme si koupili. Šli jsme dál ulicemi a narazili na 

odbočku, která svítila celá modře. Šli jsme ulicí a octli jsme se na menším náměstí, kde byl 

postavený strom jenom z modrých světýlek a vedle bylo veliké kluziště. Chvíli jsme stáli a 

koukali na lidi, co bruslili a pak šli dál. Šli jsme ulicemi a narazili na odbočku, ve které byla 

naprostá tma. Šli jsme tam na 

narazili na stezku, ze které byl 

nádherný výhled na 

osvětlenou večerní oblast 

staré části města. Bylo tam 

krásně, jen jsme tak stáli a 

dívali se. Nakonec jsme šli 

zase na autobus, jeli na 

nádraží a vyzvedli si kufry. 

Sedli jsme si do čekárny a 

čekali, až nám pojede autobus 

na Bouilloun, z kterého jsme jeli domů. Autobus měl zpoždění, přijel kolem 21:45. Odevzdali 

jsme zavazadla, sedli do autobusu a čekala nás opět 9 hodin cesty do ČR. V Praze jsme byli 

okolo 6 ráno, šli jsme na snídani a v 7 nám jel vlak. Nastoupili jsme do vlaku a měli jsme před 

sebou poslední 4 hodiny cesty. Užili jsme si každou tu poslední chvíli a kolem 11 konečně 

vystoupili z vlaku a opět se viděli s rodinou. 

Nádraží v Lucemburku 

 

Za sebe můžu říct, že jsem si užila každou chvíli, kterou jsem strávila v Lucembursku. Byly to 

dlouhé a těžké 3 týdny, ale zároveň úžasné a skvělé zážitky. Je to neuvěřitelná zkušenost a 

doporučila bych každému, ať není hloupý, nemá strach a jde do každé takové výzvy. Získali 

jsme mnoho zkušeností, mnoho zážitků, mnoho možností, nových vlastností a pochopili jsme 

dost důležitých věcí. Naučili jsme se mnoha novým věcem a prožili život dospěláka. 



Záhajovací 

porada šr. 2016/17
Ing. Petr Kyjovský

ředitel školy

Kontakty:

kyjovsky@oa-opava.cz

Tel.: 553 759 160

mailto:kyjovsky@oa-opava.cz


Přehlídka úspěchů

…asi tam nebude úplně vše…



Velmi dobrý vztah se zřizovatelem

• Školství 

• Investice a majetek

• Nám. Hejtmana

• Sdílené služby

• Portál,Fama



Nabídka studijní oborů



Školní rok 2017/2018

Obory studia (názvy ŠVP)
• Obchodní akademie i var. s rozš. výukou IT (2 třídy – 60 žáků)

• Ekonomické lyceum (1 třída – 30 žáků)

• Informatika v ekonomice (1 třída – 30 žáků)

• Logistické a finanční služby (1 třída – 30 žáků)

• Provoz a ekonomika dopravy (1 třída – 30 žáků)



Realizované projekty
Projekty programu Erasmus+

Stáže žáků do Rakouska, Lucemburska, 
Německa

Stáže učitelů do Irska

Projekt číslo: 2015-1-CZ01-KA102-01358



ERASMUS + 

stáž učitelů

IRSKO  jaro 2016









Lucembursko



Lucembursko



NEZBYTNÉ DOTAZNÍKY PO NÁVRATU Z LUCEMBURSKA



Rakousko







Německo



ANIMACE NĚMECKO

TANDEM 2016





VELETRH FIKTIVNÍCH FIREM

- tradiční akce v Praze



Úspěchy v soutěžích
Soutěž v poštovních dovednostech

Soutěž TITAN v rámci APE

Soutěže v psaní na klávesnici PC

MD/DAL

SOČ

A jiné…





SOČ ŠKOLNÍ 

KOLO



EXKURZE SIEMENS



DEBATA NA RADNICI O 

BUDOUCNOSTI SLEZANKY



SETKÁNÍ S HEJTMANEM MSK



PROHLÍDKA PRACOVNY A ZASEDACÍCH MÍSTNOSTÍ KRAJE

















A NA SOUČASNOST SE MŮŽETE PODÍVAT…

A BUDOUCNOST?...



UMÍME SE I SPOLEČNĚ BAVIT….



DĚKUJI VÁM ZA SPOLUPRÁCI  

VE ŠR 2015/16

A PŘEJI NÁM ÚSPĚŠNÝ 

NOVÝŠKOLNÍ ROK

Ing. Petr Kyjovský

ředitel školy



Reflexe přímých účastníků stáží 

Učitelé 

                                      

                      

 

Registrační číslo projektu:  2015-1-CZ01-KA102-013578 – Učíme se praxí v EU 

 

 

Díky programu Erasmus+ vykonávají studenti OA a SOŠ logistické zahraniční stáže a učitelé zvyšují 

své profesní kompetence 

 

Obchodní akademie patří ke školám, které dlouhodobě participují na mezinárodních projektech. Díky 

programu Erasmus+ vyjíždějí žáci školy do zahraničí, aby tam načerpali cenné zkušenosti. Smyslem 

zahraničních stáží je získat inspirující podněty pro vlastní studium i pozdější profesní praxi. Díky 

zahraničním zkušenostem se mohou absolventi lépe uplatnit na trhu práce, neboť v cizině získávají 

nejen praktické dovednosti z firem, ale také se podstatně zdokonalují v komunikačních kompetencích 

v cizím jazyce. 

 

Díky projektu Učíme se praxí v EU se skupiny žáků školy vypravily či vypraví do Vídně, Lucemburska a 

Francie. Žáci vykonávají stáže na administrativních pozicích ve výrobních podnicích, spedičních 

firmách a cestovních kancelářích. 

 

V rámci projektu se však vzdělávali i učitelé. Patnáct pedagogů získávalo v průběhu jarních prázdnin 

podněty k motivaci žáků, k využívání inovativních pedagogických strategií a k efektivnímu zapojení 

ICT do výuky v irském Dublinu. Součástí jejich stáže byla návštěva Trinity College, na které se vyučuje 

podle vzdělávacího programu Bridge 21, ten je koncipován tak, aby na školách podporoval inovativní 

prostředí 21. století a rozvíjel modely vzdělávání založené na týmové práci žáků. Smyslem programu 

Bridge 21 je ve čtyřdenních blocích naučit mladé lidi z různých základních škol základy prezentování, 

práci s audiovizuální technikou a ICT. Aplikace programu Bridge 21 vede k rozvoji komeptencí k učení 

a ke spolupráci.  

 



Učitelé dále poznali tréninková rekvalifikační centra, které nabízejí rekvalifikace v mnohých oblastech 

administrativy, ale i řemesel. Pedagogy OA a SOŠ logistické nejvíce zajímaly kurzy účetnictví, kurzy 

pro recepční, počítačové kurzy a kurzy operátorů pro logistická centra. Pedagogové rovněž ocenili 

praktickou ukázku výuky ekonomiky a načerpali cenné podněty k využití ICT v běžných hodinách. 

Pozitivním zjištěním pro české učitele byl fakt, že způsoby pedagogické interakce využívané v naší 

zemi jsou využívány i v Irsku a že některé české školy mají lepší PC vybavení než v zahraničí. Celkově 

však stáž přispěla k novým pohledům na možnosti edukace v české realitě a nabídla nejednu 

příležitost k implementaci zahraničních metod do vlastní pedagogické práce každého zúčastněného. 

 

Reflexe účastníků 

 

Na poznávací cestě do Irska jsme měli možnost si osvěžit své jazykové dovednosti. Navíc jsme díky 

exkurzím a školením zjistili, že školství v naší zemi není tak zaostalé, jak se snaží vylíčit někteří politici 

a média. Získané zkušenosti se určitě budou hodit v další práci. 

Lukáš Rádek 

 

 

Díky zahraniční stáži jsem mohl prakticky poznat interaktivní metodu ověřování znalostí formou 

znalostních „piškvorek“. Tato hra je jednoduchá, a přesto žákům nabízí zdravou míru soutěživosti. 

Díky skupinové práci i při této hře dochází k rozvoji týmového ducha. A co je nejdůležitější: hra se dá 

využít takřka ve všech předmětech! 

Gabriel Juchelka 

 

 

 

 

 

 

 



Žáci 

Kateřina Sikorová 

BHAK und BHAS 10 

  

Již třetím rokem navštěvuji OA a SOŠL Opava, příspěvkovou organizaci a od 15. 2. 

2016 do 5. 3. 2016 jsem se zúčastnila třítýdenního projektu Erasmus+ ve Vídni.  

 

 Pracovala jsem denně šest hodin na sekretariátu vídeňské obchodní akademie 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien 10.  

 

 BHAK und BHAS 10 je jednou z největších a nejmodernějších obchodních akademií 

celého Rakouska. Je zde na výběr mnoho učebních oborů, kurzů a také možnost studia 

večerní školy. Dohromady školu navštěvuje přibližně 1500 studentů a vyučuje zde 136 

učitelů. Paní ředitelkou je nyní OStR Prof. Mag. Brigitte Wipp-Braun.  

 

 Nejprve mi práci zadávala paní Lattner, která je zde hlavní účetní. Naučila mě jak se 

nahrávají a zakládají školní faktury a dodací listy. Třídila jsem abecedně šanony a vypomáhala 

s jinými účetnickými pracemi.  

 



 Dále jsem pracovala s paní Ballabani a paní Kellerlioglu, které zde vykonávají práci 

sekretářek. Ukázaly mi jak nahrávají docházku do elektronického systému, kde se archivují 

staré třídní knihy a jak třídí poštu pro místní učitele.  

 

 Také jsem zakládala nové složky pro studenty a kopírovala mnoho různých dokumentů.  

 

 Díky této práci jsem se zdokonalila v německém jazyce a celkově své výřečnosti ve 

společnosti. Byla to pro mě skvělá příležitost k první práci. Osamostatnila jsem se a 

vyzkoušela si život ve zcela novém prostředí.  

 

Jak s prací tak i s ubytováním jsem byla nadmíru spokojená a celé tři týdny mi nic 

nechybělo. Pobyt ve velkoměstě byl pro mne splněným snem. Programu rozhodně nelituji a 

ráda jej doporučím ostatním žákům do dalších let.  

 

Foto mého pracoviště na stáži 

 

 

 



Kristýna Steuerová 
Jsem studentkou 3 ročníku Obchodní akademie a střední odborné školy logistické v Opavě. 

Zúčastnila jsem se 3 týdenní praxe ve Vídni s Erasmem+ ve škole International Business 

College Hetzendorf 

 

Pracovala jsem IBC-: international business college Hetzendorf veVídni. Byla jsem zde na 3 týdny od 

15.2.2016-5.3.2016 .Má pracovní doba trvala od 8:30 do 13:00. 

Co je IBC-: international business college Hetzendorf 

Škola má denní i večerní školu. IBC nabízí speciální výukové metody v obchodní oblasti. Zvláštní 

vlastnosti jsou dvojjazyčné výuky. Škola klade důraz na cizí jazyky. 

Ředitel školy je Mag. Dieter Wlcek. 

Co bylo náplní mé práce: 

-tvorba třídní knih 

-tvorba maturitních zadání 

-třídění pošty 

-archivování třídních knih 

-tvorba poutacích letáčků  

-doplňování papíry do kopírky 

-tvorba složek  

 

 Škola prochází rekonstrukcí, a tak jsem v prvním týdnu pomáhala se stěhováním. Byl to spíše 
seznamovací týden. Paní Biebel, který mě měla nestarost mi ukázala, kde je sborovna, archív, 
tělocvična, jídelna atd. 
 
V druhém týdnu jsem vypracovávala maturitní zadání. Každé ráno jsme musela třídit poštu a 
dávat je učitelům do skříňky. V polovině týdnu jsem vypracovávala poutací letáčky. 
 
Třetí týden jsem vytvářela třídní knihy a archivovala. Samozřejmě jsem třídila poštu. A 
doplňovala papíry do kopírky. Poté jsem chodila na hodiny fiktivních firem. Mohla jsem jim 
pomáhat ve Photoshopu vytvořit propagační plakát. Seznámila jsem jak s učiteli, tak i s žáky.  

 
 
Do práce jsem chodila s radostí. Byla to neuvěřitelná zkušenost do života. Praxe mě 
donutila mluvit v německém jazyce, ale i komunikovat s nadřízenými. Na sobě vnímám 
pozitivní věci. 
Jako to, že se o sebe umím postarat sama o sebe i bez přítomnosti rodičů 
Na tuto zkušenost budu vzpomínat jen v dobrém. 
  

 



Sára Klanicová 

 

Jsem studentkou 4 ročníku Obchodní akademie a střední odborné školy logistické v Opavě. 

Zúčastnila jsem se 3 týdenní praxe ve Vídni s Erasmem+ ve firmě LKW Walter. 

Pracovala jsem v transportní firme LKW WALTER ve Vídni. Byla jsem zde na 3 týdny od  15.2.2016-

5.3.2016 .Má pracovní doba trvala od 8:00 do 16:45 s půl hodinovou přestávkou na oběd přímo 

v prostorách firmy. 

Byla jsem na oddělení SK-IT-CZ. Dostala jsem trenéra a učila se v systému AS400. 

Co je LKW Walter 

LKW Walter je transportní firma, která se zabývá kompletní nákladní přepravou a to jak silniční tak 

kombinované. 

LKW Walter je mezi 50 největšími rakouskými firmami , která byla založena v roce 1924. 

Aktuální počet zaměstnanců je 1506. 

Firma je financována pouze svým vlastním kapitálem, nevyužívá žádné úvěry. Hlavním cílem je 

spokojenost zákazníků a zaměstnanců. Firma je rozdělena na jednotlivé oddělení a každý se stará o své 

přepravce a zákazníky, mají plnou zodpovědnost a to tím, že řeší veškeré přání zákazníků a jsou kdykoliv 

k dispozici. 

Co bylo náplní mé práce: 

-přepojování zákazníků 

-založení objednávek 

-archivování objednávek 

-Quality report 

-disponování kamionů 

-zařizování kompletní přepravy 

-komunikace se zákazníky a přepravci 

-přidálávání cen k transportu 

-vypočítávání cen transportu 
 
V prvním týdnu jsem se naučila zvedat telefony zákazníkům, přepojovat na kolegy a vyřizovat 

jednoduché úkoly. Zároveň jsem se seznámila se Systémem AS400 a zakládala objednávky, archivovala 

objednávky a ke konci pracovní doby jsem udělala Quality report. 

 

V druhém týdnu jsem se naučila disponovat kamiony, přidělávat ceny a vypočítávání kompletní ceny 

celé přepravy. 

V třetím týdnu jsem zařizovala přepravce, komunikovala se zákazníky přičemž jsem dělala vše 

z předchozích týdnů jako zakládání objednávek a dalších. 

Práce mě velice bavila,  a proto jsem učinila takové rozhodnutí, že se ucházím o práci právě ve firmě 

LKW Walter po vykonání mé maturitní zkoušky, která se koná v květnu roku 2016. Zaujal mě systém 

firmy, příjemné prostředí a atmosféra. 



Za mě bych určitě nic neměnila, jsem nadmíru spokojená. Byla to perfektní životní zkušenost a za mě 

i start do života. Jazyková zkušenost to byla k nezaplacení, naučilo mě to jak komunikace v jazyce 

německé ,ale i v polském a anglickém. Firma mě také naučila komunikaci s nadřízenými , se 

zákazníky a také jednání v určitých situacích především ve firmě. 

 

 

LKW WALTER 

- Firma zabývající se organizací všech druhů doprav do všech zemí v Evropě, Asii 

a taky do Afriky. 

- Je to rodinná firma, která byla založena v roce 1924. 

- Jejich zaměstnanci jsou z různých zemí, tím chtějí docílit toho, aby zákazník, 

který si přepravu objedná, mohl mluvit svou rodnou řečí. Pro pracovníky je ale 

znalost němčiny je nezbytně nutná. 

 

 
 

 

 

- Já jsem pracoval v CONTAINEXU. 

 

- CONTAINEX spadá pod LKW WALTER a zajímá se kontejnery. 

 

- Pracoval jsem v divizi 18, kde byli pracovníci z Polska, Česka a Slovenska.  



 

- Náplní mé praxe bylo zakládat jak české tak slovenské firmy do databáze BPM 

pomocí živnostenských rejstříků.  

 

- Také jsem lepil složky, na které potom pracovníci psali objednávky od 

zákazníků. 

 

- A ke konci praxe jsem se také naučil vyplňovat jednoduché objednávky od 

zákazníků. 

 
- V prvním týdnu jsem se spíše, rozkoukával‘‘ a díval se jak se co dělá. A začal 

jsem plnit jednoduché úkoly, jako bylo např. to zakládání firem apod. 

- V průběhu celé praxe jsem dělal, dá se říct to stejné akorát přicházely často 

mnohem složitější úkoly, jako například založení polské firmy, na první pohled 

to zní jednoduše, ale já to musel vyplňovat v polském jazyce a podle polských 

stránek. 

- Také jsem dělal složky pro zákazníky, složka obsahovala základní informace o 

kontejnerech, potom je jeden pracovník z oddělení zavezl do ČR a nabídl 

zákazníkovi, ten se na to podíval, a když ho to zaujalo tak nám zavolal a 

objednal.  

- Kontejnery se používají např. na stavbách pro pracovníky, jako místo na 

odpočívání. 

- Se vším mi ale pomáhal můj trenér Marek Magula. Za všechno jsem mu 

poděkoval.  

 

Zhodnocení: 

Jsem moc rád, že jsem si mohl zkusit pracovat v tak profesionální firmě, kolektiv byl 

super a za nic bych ho nevyměnil. Práce v oboru mě moc bavila a myslím, že i moje 

znalost němčiny a angličtiny se zlepšila. Po škole bych se tam rád vrátil, samozřejmě 

pokud by tam byla nějaká šance. 

 

 

Novák Lukáš P3. 



Stáž v Lucembursku 
ZÁŽITKY: 

Začněme tedy zlehka, byla jich spousta… Myslím, že snad nedokážu vyjmenovat všechny, 

protože by se tady ani nemohly vlézt… Ale příkladem zmíním třeba to, že na nás hned ze 

startu čekalo to nemilé překvapení, když na nás nikdo na konečné stanici nečekal a my šlapali 

(co to jen šlo) s kufry přes půlku hlavního města ve dvě hodiny ráno… Nebo to, když jsme 

konečně uviděli po této velmi únavné cestě náš domov pro příští 3 týdny, myslím, že v tu chvíli 

jsme potřebovali jen tu postel… A když jsme začali prozkoumávat okolí a všechno se nám tak 

líbilo, zjistili jsme, že ty 3 týdny byly vlastně málo na to, abychom se s touto krásnou zemí 

opravdu ztotožnili natolik, nakolik bychom si přáli… První dny v práci nebyly lehké, a tím, 

že jsem jako jediná komunikovala z 95-ti procent francouzsky, bylo těžké, ale myslím, že jsem 

se s tím poprala opravdu obstojně a odnesla jsem si řadu zkušeností. První týden jsme se spíše 

poznávali, druhý už bylo zážitků více a třetí, ten byl asi nejzajímavější, myslím, že si všichni 

vzpomínáme na to, jak se nám nepovedlo vyprat prádlo apod. Stala se z nás fantastická 

čtyřka… 

 

 

UBYTOVÁNÍ:  



Naše vesnička se jmenovala Gilsdorf, byla krásná a orientovaná v přírodě, což mám moc ráda.  

Měli jsme velmi pěkný, čistý byt sami pro sebe, jinými slovy jsme si nemohli přát nic lepšího.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÁCE:  

Já jsem pracovala ve firmě Renault ve městě Diekirch. Musím říct, že bych si ani nedokázala 

představit lepší pracovní prostředí, kolektiv, ani praxi v oblasti mého oboru. Vyplňovala jsem 

například elektronické faktury, nebo jsem je seřazovala podle čísel do šanonů apod. Myslím, 

že nejdůležitější částí byla ale komunikace, která rozhodně nevázla, alespoň ne po prvním 

týdnu, tehdy jsem byla ještě nesmělá. Určitě jsem obohatila svou slovní zásobu a jsem za to 

velmi vděčná. 

 

 

 



Nuno - kolega  

 

 
Sandra-paní nadřízená 

 



CO MĚ NEJVÍCE ZAUJALO: 

Rozhodně auta… Jsem jejich milovnicí, a když jsem všude viděla ty překrásné nové modely, 

tak jsem nikdy nechtěla odjet. Lucemburčané jsou opravdu proslulí kupováním drahých aut. 

Musím se také zmínit o tom, jak byli všichni lidé milí, i ti cizí, vždy nám všichni poradili, 

pomohli s cestou, nikdo se na nás nemračil a to je něco, co by se měl český národ naučit. Nikdo 

nikam nespěchal, což se mi líbí, protože život máme jen jeden, ale někdy to samozřejmě jinak 

než rychle nejde. 

Mají také krásné stavby, jak v nové, tak ve staré části hlavního města, ale i na vesničkách 

najdeme například krásné kostely. 

 

 

 

 

 



VÝLETY: 

Navštívili jsme toho tolik, na co jsme jen našli čas. 

Mohli jsme totiž cestovat pouze o víkendu, jelikož 

jsme měli dlouhou pracovní dobu, tedy od 8 hodin 

ráno do 5 hodin odpoledne, kdy už byla tma. Po 

práci jsme většinou stihli jen nakoupit, najíst se, 

nachystat si svačinky na další den do práce a 

maximálně se ještě před spaním podívat na film, 

nebo si zacvičit. 

Lucemburk jsme navštívili celkem čtyřikrát… 

 

 

 
 

 

Kirchberg-největší nákupní centrum 

Hlavní nádraží - Gare Central 

Sídlo EU 



  

Kouzlo Vánoc v Lucemburku 



 

 

Kouzelné pohledy na hlavní město 

Kasamaty 



Hrad Vianden 

 



Co říci závěrem… 

Rozhodně bych chtěla tuto skvělou zkušenost doporučit všem, kterým se naskytne tato 

příležitost kamkoli odcestovat na delší dobu. Musím podotknout, že mi tato cesta velmi 

pomohla zlepšit mé jazykové dovednosti, ale hlavně se osamostatnit a nebát se ve světě. Byla 

to životní zkušenost, kterou by si měl zkrátka zažít každý, protože poznáte hodně nového, 

ať už nové lidi, nové tradice, nebo zvyky, které byste z domova nepoznali. Děkuji za tuto 

skvělou příležitost jak Evropské Unii, tak mé škole. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zpráva z odborné praxe v Lucembursku  

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace 

Monika Závodná a Veronika Pončíková   

4.A 

Doba praxe:  od 13.02.2016 do 05.03.2016 

Název pracoviště: Syndicat d´Initiative et de Tourisme de la Ville d´Ettelbruck 

Pracovaly jsme v turistickém centru ve městě Ettelbruck, které se nachází v samém srdci 

Lucemburského velkovévodstvíl. Žije zde přibližně 7500 lidí. Informační centrum bylo založeno v roce 

1946 a slouží k poskytování informací týkajících se památek v Lucemburku, turistických a cyklistických 

tras a informuje o akcích konaných v zemi. S komunálními službami organizuje také události, jako je 

Nei Ettelbréck, Candle Night, Foire aux vins a další. V turistickém centru si můžete také zakoupit 

suvenýry, např.: hrnečky, misky, magnety, pastelky a další drobnosti.  

Náplň práce: Při příchodu do firmy jsme byly přivítány prezidentem firmy. Ukázal nám prostory 

turistického centra a poté jsme si prohlédly všechny mapy a brožurky, abychom věděly, jaké památky 

a zajímavá místa se v Lucembursku a v blízkém okolí nacházejí a když přišel nějaký turista, snažili jsme 

se mu poradit, jaké zajímavé památky se zde nacházejí a co stojí za to vidět. Byl nám přidělen 

pracovní stůl a náplní naší práce se stalo psaní adres, inventura, tvoření grafů, plnění obálek s 

pozvánkami, práce na počítači (hlavně v programu Excel a Word).  

Vlastní hodnocení praxe: Samotnou praxi hodnotíme velmi pozitivně. Otestovaly jsme si jazykové 
dovednosti, naučily jsme se větší zodpovědnosti a samostatnosti, jak v pracovním, tak soukromém 
životě. V práci jsme využily schopnosti práce s programy jako Excel a Word. 
Líbí se nám, že i tak mladí lidé, jako jsme my, mají příležitost vycestovat do cizího státu a poznat tak 
život v zahraničí. Kdybychom měly znovu příležitost jet na praxi do zahraničí, určitě bychom ji využily. 
 

        
 

 

 



Kristina Heczková – Lucembursko,  

Doba praxe:  od 13.02.2016 do 05.03.2016 

 

 

Představení firmy, kde jsem pracovala 
 
Pracovala jsem ve firmě Astron Buildings s. a. Diekirch, která má pobočku i u 
nás v ČR, a to konkrétně v Přerově. Firma se zabývá montáží ocelových hal, 
které jsou tvořeny z hlavních ocelových konstrukcí, střechou a dalším 
příslušenstvím.  Využití těchto hal není omezené, protože nemají vnitřní sloupy, 
takže z haly můžete vytvořit kanceláře, sportovní haly, autosalony, komerční 
prostory atd. Můžete si také vybrat, zda bude hala jen jednopodlažní, nebo 
bude mít podlaží dvě.  

 
Zdroj fotky: http://www.astron.biz/cz/index.html 
 
Náplň mé práce 
 

Pracovala jsem ve velké kanceláři, kde bylo 14 zaměstnanců. Celý tým 
spolupracoval, všichni byli přátelští, hodní a milí. Po celou dobu praxe jsem 
mluvila anglicky, ale neměla jsem problém se základními frázemi ve 
francouzštině.  

Mou první prací bylo přepisování vizitek a jejich zakládání do složek. Poté 
jsem skenovala dokumenty a tato práce byla mou nejčastější. Byly to příjemky 
materiálu na sklad.  Příjemky jsem skenovala, poté ukládala do systému 

http://www.astron.biz/cz/index.html


v počítači, zakládala do složek podle čísla příjemky a poté složky do boxů od 
daného dodavatele. 

Další velice zajímavou prací bylo vyhledávání vzdáleností. Vždycky jsem 
měla napsáno, z jakého místa kamion vyjížděl a do jakého cíle jel. Na webové 
stránce www.viamichelin.de jsem zadávala start a cíl a stránka mi vypočítala 
počet kilometrů, cenu za cestu v eurech, vyhledala tu nejkratší cestu a také tu 
nejlevnější. Tahle práce mě velice bavila.  

Další prací bylo vytváření tabulek v Excelu. Opisovala jsem čísla příjemek, 
u kterých ještě nepřišla faktura k zaplacení. Tyhle tabulky se pak odesílaly 
přímo dodavateli.  

Také jsem třídila pracovní smlouvy od různých agentur, které měly 
zaměstnány zaměstnance v Astronu. Kontrolovala jsem data smluv, zda-li na 
sebe dané smlouvy navazují. Tato práce mě také velice bavila.  

Vyzkoušela jsem si zadávání čísel panelů do programu, kde jsem zadávala 
různé typy panelů, ze kterých se haly stavěly. Panely měly různou šířku a 
tloušťku, takže každý panel měl své číslo.  

Práce v této firmě byla rozmanitá, každý den jsem dělala něco jiného. 
Nejvíce jsem si oblíbila vyhledávání vzdáleností a třízení pracovních smluv. Taky 
skenování dokumentů jsem měla ráda, protože u nich ubíhal čas. 

 
Mé pocity 
 

Jsem velice ráda, že jsem pracovala zrovna v této firmě, protože jsem 
byla mezi velice milými a vstřícnými lidmi, kteří mi vždy poradili a pomohli, když 
jsem si nevěděla rady. Tato praxe mi pomohla uvědomit si, čím bych se chtěla 
v budoucnosti živit. Zlepšila jsem si angličtinu a myslím si, že mi to hodně 
pomůže nejen u maturity, ale také na vysoké škole.  
 
Volný čas 
Naše víkendy a čas po práci byl také rozmanitý. Opravdu jsme se nenudili a měli 
co dělat.  S holkami jsme často nakupovaly, nejčastěji jídlo, protože u nás 
většinu sladkostí nenajdete. 
Víkendy jsme strávili 
v Lucemburku, Hammu, 
Clervaux a okolí. Lucembursko 
je velice pěkná země, ale 
malá. Ani se nenadáte a jste 
pomalu v Belgii, Francii či 
Německu.  
 

http://www.viamichelin.de/


Hamm – americký hřbitov na památku zemřelých vojáků za 2. světové války ↗ 
 

 
Bydleli jsme v malé vesničce Gilsdorf, nedaleko Diekirch, kde jsem 

pracovala. Cesta autobusem trvala ani ne 15 minut. Měli jsme krásný byt, kde 
byla kuchyň spojena s obývákem, koupelnu a 2 pokojíčky, kde jsme spali.  
 

Jeli jsme velice dobrá parta ve složení Kristiána ( odvážlivec!), Monči, 
Verči a mě. Vzájemně jsme se podporovali a pomáhali si. O vtipy nebyla nouze.  
 

 
 
 

 
 
 
 
Naše bydlení → 
 
 
 
 
 
První společná fotka, 14.2.2016  ↓ 



 
 

 
Lucemburk a výhled na hradby 
 
 
 
 



Závěrem 

 
Jsem velice ráda, že jsem se tohoto projektu mohla zúčastnit. Získala 

jsem cenné zkušenosti do života, poznala Lucembursko, jiné lidi, byla jsem 
v přímém kontaktu s angličtinou a francouzštinou. Určitě mi tato stáž pomohla 
uvědomit si své priority, v čem musím přidat a v čem jsem dobrá. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 































Články v regionálním tisku  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 



 

 






















































































































































































































