
 

Italem na tři týdny 

 

Ostrava, 31. května 2018 – Sedm stážistů se tři týdny seznamovalo s životem Italů, jejich 

gastronomickými i hotelovými službami a za svou snahu a nabyté dovednosti získali uznání a 

mezinárodní certifikát. 

 

Sedm vybraných stážistů – studentů Střední školy společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, oborů 

Hotelový a restaurační provoz a Služby cestovního ruchu – se od 5. do 26. května 2018 zúčastnilo 

pracovní stáže v italském městě Salerno. Odborná stáž byla realizována v rámci projektu Erasmus+ 

„THE WAY TO EUROPE“ a navazovala na úspěšnou spolupráci s partnerskou školou Istituto 

Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “DOMENICO REA”. 

 

Během prvního týdne se studenti seznamovali se svými italskými vrstevníky, jejich stylem vzdělávání, 

způsobem života a kulturou. Ve školní kuchyni si vyzkoušeli přípravu typických italských pokrmů. Došlo 

i na zaznamenávání receptur či seznámení s budoucími pracovišti - Ristorante Del Golfo, Ristorante 

Portovecchio a Hostel Ave Gratia Plena. V posledním zmiňovaném byla skupina studentů ubytovaná.  

 

Tři děvčata a čtyři hoši z Krakovské pronikali do tajů italské gastronomie i hotelnictví a dle slov jejich 

italských kolegů a tutorů se brzy stali platnými členy pracovních týmů. Závěrem se jim dostalo ocenění 

jak od koordinátorky z partnerské školy paní Filomeny Di Flumeri, tak od samotných manažerů na 

pracovištích. 

 

Stážisté byli příjemně překvapeni, že jim jsou postupem času svěřovány i poměrně složité úkoly např. 

porcování chobotniček či krevet, přihlašování k pobytu nových hostů nebo vytváření průvodcovských 

programů „na míru“. O tom, že se i těchto složitých činností zhostili se ctí, svědčí jejich radost 

z výborných závěrečných hodnocení a rychle nabytých dovedností. 

 

Ve dnech volna studenti ochotně vyměnili pracovní oblečení za turistické a se svými doprovodnými 

osobami Dagmar Žáčkovou a Hanou Schwarzovou objevovali krásy Kampánie. Nenechali si ujít výlet 

lodí na ostrov Capri, prohlídku Pompejí s výstupem na vrchol Vesuvu, s partnerskou školou také 

navštívili pozůstatky chrámů v Paestumu a absolvovali exkurzi do výrobny mozzarelly. Není proto divu, 

že loučení s přátelskou Itálií bylo více než těžké. 

O atraktivnosti a vřelosti daného místa svědčí i fakt, že naše absolventka Veneta Žáčková, která 

obdobnou stáž absolvovala před pěti lety, nyní již rok v Salernu žije a úspěšně pracuje. 

 

 


