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Deset studentů naší školy strávilo začátek prosince 2014 v hlavním městě Velké Británie. Zúčastnili se pracovní 

stáže v rámci evropského projektu Programu Erasmus+ a nabyli tak cenných pracovních  

i životních zkušenosti. 

Pro výjezd do Londýna bylo vybráno osm studentů oboru Služby cestovního ruchu a dva studenti oboru 

Gastronomie. Na všechny čekalo celkem deset pracovních dnů v hotelích a bistrech, ubytování a strava 

v londýnských rodinách a jeden volný víkend vyhrazený pro bližší poznání důležitých londýnských památek.  

Před odjezdem do britské metropole prošli všichni studenti jazykovou, psychologickou, kulturní  

a odbornou přípravou, o kterou se postarali pedagogové naší školy. Poslední listopadový den pak stážisté prožili 

dlouho očekávaný společný let do Londýna a přesun do předměstské části Harrow. Tam sídlí ADC College, 

partnerská organizace naší školy, a také rodiny, ve kterých byli studenti ubytovaní. Během večera a noci studenti 

prožili první kulturní šok, se kterým se pak mohli lépe vyrovnat díky úvodnímu školení v ADC College, které 

proběhlo následující den. Mimo jiné se dozvěděli, že se v Londýně budou setkávat s lidmi mnoha národností, 

že bydlení v britské metropoli je na nižší úrovni než v Česku a že budou běžně dostávat jídlo připravené z 

polotovarů. Nejdůležitější částí školení však byly podrobné informace o fungování londýnské dopravy. Ještě 

tentýž den si studenti nanečisto vyzkoušeli cestu na svá pracoviště a zpět, což všichni zvládli výtečně. 

Příštího rána už každý ze stážistů cestoval na pracoviště vstříc svým novým povinnostem. Studenti oboru Služby 

cestovního ruchu, zaměstnaní v hotelích, měli na starosti pomocné práce v recepcích, v informačních koutcích, 

v jídelně či umývárně nádobí. Každý z nich si také vyzkoušel, jak vypadá práce pokojské v hotelu. Dva studenti 

oboru Gastronomie se ve „svých“ bistrech věnovali finálním úpravám  

a výdeji teplých a studených pokrmů.  

Při každodenních činnostech se studenti setkávali nejen se zaměstnanci „svého“ hotelu či bistra ale také s hosty, 

na jejichž dotazy či žádosti v angličtině museli pohotově reagovat. Po pracovní době nutnost mluvit anglicky 

nezmizela, takže si studenti přirozenou cestou vylepšili své komunikační dovednosti v cizím jazyce a získali cvik 

při řešení drobných či větších problémů. 

Volný víkend mezi dvěma pracovními týdny využila celá desetičlenná skupina pro poznávání kulturních 

zajímavostí Londýna. Po obchůzce dominant v centru města – Big Ben, Houses of Parliament, London Eye, 

Westminster Abbey, Buckingham Palace, Trafalgar Square - zavítali naši studenti také do několika muzeí 

(British Museum, Natural History Museum, Victoria and Albert Museum) a galerie (National Gallery). Pozornosti 

bystrých stážistů neunikla ani pevnost Tower of London, areál v Greenwich ani muzeum voskových figurín 

(Madame Tussauds). 

Krásný zážitek si 

odnesli ti, kdo si 

během adventní mše 

prohlédli zevnitř 

katedrálu St. Paul’s. 
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