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V rámci programu Erasmus+, Projekty mobility osob – Klíčová akce (KA1) – Vzdělávací mobilita 

jednotlivců a Aktivity (K102), podporující mobilitu žáků a pracovníků v oblasti odborného 

vzdělávání a přípravy, zrealizovala naše škola projekt číslo: 2016-1-CZ01-KA102-023523 

nazvaný SPŠ Vítkovice v Maďarsku.  Díky tomuto projektu vycestovalo 20 žáků naší Zengrovky 

do hlavního města Maďarska, Budapešti na třítýdenní zahraniční pracovní stáž. Jednalo se o 

žáky 3. a 4. ročníků (15 žáků oboru Strojírenství a 5 žáků oboru Ekonomika a podnikání). Stáž 

probíhala od 2. 10. 2016 do 22. 10. 2016 v pěti společnostech a firmách sídlících v Budapešti, 

v jehož centru byli žáci ubytováni. Jednalo se o tyto společnosti a firmy:  

Excel Csepel Szerszamgepgyarto Korlatolt Felelossegu Tarsasag, 
Waberer´s Szemerey Logisztika Kft., 
HCL Lorinci Femmegmunkato Kft., 
Calibre Sol Korlátolt Felelossegu Tarsasag, 
a DUNA AUTO Kereskedelmi es Szolgaltato Zaroruen Mukado.  
 
S ubytováním, stravou a samotnou odbornou praxí v jednotlivých firmách vyjádřili účastníci 

stáže spokojenost. Pracovní doba ve firmách byla různá, ale v podstatě probíhala nejčastěji od 

8:00 do 13:00 hodin. Odpolední a večerní volný čas žáci trávili buďto společně nebo individuálně 

a řešili jej převážně prohlídkami města a jeho pamětihodností, výletem po Dunaji anebo 

návštěvou budapešťských lázní, klubů, podniků, barů, obchůdků či obchodních center a dalších 

zajímavých míst v centru města a jeho okolí. O víkendu zorganizovala pro účastníky stáže naše 

spolupracující maďarská společnost M.E.M.O. společnou akci, kterou byla návštěva historického 

muzea House of Terror a Technického koutu, kde mohli studenti zhlédnout zajímavé technické 

pokusy a objevy. 

Všichni účastníci se shodli, že třítýdenní pracovní stáž v Budapešti byla jednou z nejlepších akcí 

projektu Erasmus+.  

Tady je pár ústřižků hodnocení stáže některými účastníky:  

„S prací jsem byl maximálně spokojen a rád bych ji zhodnotil jako jednu z nejlepších z celého 
projektu. Pracoval jsem ve firmě, která se zabývala kalením oceli, kde jsem byl součástí týmu i 
s několika svými kamarády ze školy. V práci jsme se dostali ke všemu, k čemu se dalo. Od převzetí 
zásilek, k jejich zpracování, následnému zabalení a předání objednavateli zakázky. S ubytováním i 
jídlem samotným jsem byl rovněž spokojen. Ve firmě jsme pracovali po celou dobu stáže od pondělí 
do pátku od 8:00 do 13:00 hodin. Zbytek dne jsme měli volný, takže jsme měli dostatek času si také 
důkladně prohlédnout Budapešť, poznat některé jeho pamětihodnosti anebo se jen tak jeho ulicemi 
procházet. Ohledně komunikace se zaměstnavatelem jsme měli tutora, který se o nás staral a 
hovořil anglicky. I ostatní zaměstnanci firmy, kteří anglicky nehovořili, se o nás dobře starali a 
ukazovali nám, co a jak máme dělat.“, shrnuje své postřehy Nicolas Záhorský z 3. C. 

„Budapešť je moc pěkné město a stáž byla super. Pracovali jsme ve firmě HCL, kde jsme nejvíce 
pracovali na fréze a soustruhu. Dělali jsme zakázky na výrobu matic, od polotovaru až po ražení 
označení. Nejdříve jsme na fréze obrobili šestihran z válce a na dalším stroji jsme polotovar 
nařezali na potřebnou tloušťku. Poté jsme přešli k CNC stroji, který vyrobil sražení a obrobil 
výrobek na přesný rozměr. Následovalo vyvrtávání díry a výroba závitů. Když vše bylo hotovo, 
matky se uskladnily do krabic a vyrazil se na ně popis.  Pracovali jsme převážně od 9:00 do 13:00 
hodin. Komunikace probíhala vesměs bez problémů.“, shrnuje účast na stáži za celou svoji skupinu 
spolupracovníků Vojta Kolář z 3. B.   
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Jakub Vozníček ze 4. B píše: „Stáž se mi velice líbila. Byl jsem zaměstnán s 2 dalšími studenty ve 
firmě Csepeli. Firma se zaměřuje na tepelné zpracování materiálů. Stáž byla pro mne obrovskou 
zkušeností a díky ní jsem i lépe pochopil teorii vyučovanou na škole. Ubytování a strava byla 
výborná. Hostel byl přímo ve středu města, takže dopravní spojení nemohlo být ani lepší. Většinu 
volného času jsem využil k prohlídce města, poznal nové lidi, kteří žijí přímo v Budapešti, a s nimi 
pak trávil nejvíce svého volného času. Díky této zkušenosti jsem se také zdokonalil v anglickém 
jazyce a poznal místa, které bych nebyl schopný najít sám. Jsem rád, že jsem se mohl stáže účastnit 
a určitě bych se v budoucnu rád podobné stáže zúčastnil znova.“ 

A co na to dívky – Eliška Kubínová, Barča Vaňková, Denisa Sklářová, sestry Čubové a Míša 
Redzinová? Ty svoji účast na stáži ve stručnosti shrnují takto: „Stáž se nám všem velice líbila, 
akorát by mohla být klidně o něco delší. Zaměstnány jsme byly všechny ve firmě Waberer´s 
Szemerey Logisztika Kft. Do práce jsme chodily v podstatě od 9 od 14 hod. Pracovaly v kanceláři a 
kontrolovaly objednávky, zjišťovaly chyby v dokumentech a podstatné informace zadávaly do 
programu SoftWareHouse.  Pokud se objevila chyba, musely jsme ji opravit. Tiskly jsme nejrůznější 
dokumenty nebo je skenovaly. Pracovaly jsme také s programem Excel, tiskly objednávací nálepky 
na palety. Ne vždy jsme ale byly v kanceláři, nějakou dobu jsme pracovaly rovněž ve skladu firmy, 
kde jsme vykonávaly i trochu kontrolní činnost. Mluvily jsme anglicky, což nám pomohlo naučit se 
komunikovat s lidmi a nebýt nervózní. Náš šéf uměl ze všech zaměstnanců firmy asi nejlépe 
anglicky a hovořil s námi úplně na pohodu. Co se týče ubytování, tak jsme byly celkem spokojené. Ve 
volném čase jsme se docela často procházely Budapeští, jak přes den tak i večer, když bylo špatné 
počasí, hrály jsme společenské hry, četly si, byly na internetu nebo se dokonce i něco málo učily.  
Strava, která nám byla dovážena jako oběd, byla docela dobrá, snídaně byly vždy dobré - každý den 
čerstvé pečivo (sladké nebo slané) a večeře vařili v restauraci dost dobré až na nějaké výjimky.“ 

Věříme, že zejména tímto způsobem získané praktické zkušenosti a dovedností žáci zúročí ještě 

nejen ve školních lavicích a školní praxi, ale zvláště pak ve svém budoucím osobním a profesním 

životě a na trhu práce. Účastníci stáže se mj. zdokonalili v komunikaci v anglickém jazyce, zvýšili 

své povědomí o maďarské kultuře a zapojili se do sítě mezinárodních kontaktů, získali smysl pro 

evropské občanství a evropskou identitu.  

Cílem této mobility byla podpora studujících a umožnění jim osvojit si získané dovednosti, 

schopnosti a teoretické znalosti ze školy a zvýšit tak svůj osobní rozvoj a potenciální 

zaměstnatelnost.  
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V Ostravě-Vítkovicích, 22. 11. 2016      Za účastníky stáže: Tomáš Maňák (kontaktní osoba) 


