
SOŠ a SOU Jindřichův Hradec se zúčastnila stáže 
v rámci projektu Erasmus+ 

Prakticky anglicky – nejen čaj o páté 

V rámci programu Erasmus+ se Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 
v Jindřichově Hradci zapojila do projektu č. 2016-1-CZ01-KA102-023709 
s názvem „Prakticky anglicky – nejen čaj o páté“. Díky projektu měli žáci 
možnost nahlédnout do života v jiné zemi, získat pracovní zkušenosti, plně využít 
anglický jazyk prakticky v každodenním životě a načerpat nové zkušenosti. Toto 
vše jim bylo umožněno v Londýně. Stáže se zúčastnily dvě šestnáctičlenné 
skupiny žáků společně s doprovodnými osobami z řad pedagogů. Ti byli všem 
žákům nápomocni zejména při prvním kontaktu s rodinou, ve které byli 
ubytovaní, v řešení dopravy do zaměstnání apod. Z programu Erasmus+ byly 
hrazeny cestovní, pobytové náklady, stravování a pojištění.  

 

Žáci se po ukončení stáže vyjadřovali velmi pozitivně, s nadšením, neboť získali 
řadu cenných pracovních, osobních zkušeností, navázali nová přátelství a vraceli 
se s mnoha zážitky.  Studentka Eva Batistová za všechny napsala: 



„ Dne 18. června 2017 jsme po předchozích zkušenostech a vyprávění spolužáků, 
kteří se zúčastnili stáže v měsíci lednu 2017, vyrazili vlakem do Prahy na hlavní 
nádraží. Odtud jsme se přepravili linkou AE na letiště a už za hodinu jsme letěli 
holandskou leteckou společností KLM do Amsterdamu. Z Amsterdamu jsme do 
dvou hodin dorazili na letiště Heathrow v Anglii. Ještě v ten den jsme se zabydleli 
v našich dočasných hostitelských rodinách po dvojicích až čtveřicích. 

První den jsme se všichni dostavili do ADC College, která nám zprostředkovala 
firmy, kde budeme pracovat a ubytování v londýnských rodinách. Vysvětlili nám 
vše podstatné a dostali jsme Oyster karty pro neomezený pohyb metrem. 

Každý z nás dostal práci „na míru“ podle svého odborného zaměření ve škole, 
abychom se mohli zdokonalovat v našem oboru. Stáže se účastnili žáci oborů 
Ekonomika a podnikání, Informační technologie a Kuchař-číšník. Každému z nás 
tato stáž dala spoustu zkušeností a nových dovedností, které se nám ještě budou 
hodit třeba při hledání zaměstnání po skončení studia na střední škole nebo při 
pokračování v dalším studiu.  

O víkendu jsme si všichni společně prohlédli části Londýna, např. Big Ben, 
Camden Town, Buckinghamský palác, nádraží King’s Cross, Oxford Street a další… 
Při této příležitosti jsme mohli mezi sebou zhodnotit, co se nám zatím na stáži 
líbí a nelíbí.  

Druhý týden jsme se už v Londýně vyznali dost na to, abychom se mohli podívat 
sami po místech, která nás zajímají. Poslední den jsme se všichni rozloučili s 
rodinami a v zaměstnání a vyrazili jsme na letiště. Cesta letadlem probíhala opět 
přes Amsterdam a z Prahy do Jindřichova Hradce vlakem. Po desáté večer jsme 
už byli všichni doma. 

Všem se v rodinách líbilo až na pár nedorozumění, ale domluva s hostiteli byla 
příjemná a bezproblémová, tudíž se vše rychle vyřešilo. 

Zkušenosti, které jsme získali díky našemu pobytu, můžeme uplatit v budoucnu, 
až budeme cestovat, nebo po skončení studia, až si budeme hledat zaměstnání, 
či dále studovat. Můžeme hledat zaměstnání i v jiných zemích, protože jsme se 
naučili lépe se dorozumět v cizím jazyce, ale také orientovat se v cizím městě a 
v jiném pracovním prostředí. Alespoň já si myslím, že jsem se zlepšila 



v angličtině. Navíc pro mě byl tento pobyt přínosný i tím, že jsem se hodně 
osamostatnila a zjistila, že spoustu věcí dokážu i sama.“  
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