
Odborná stáž žáků  
v anglickém městě Plymouth na podzim roku 2011 
 
V rámci projektu Leonardo da Vinci s názvem „Evropská gastronomie na cestách 2010“ se ve dnech 
10.9. až 1.10.2011 zúčastnilo šest vybraných žáků naší školy odborné pracovní stáže. Anglie byla 
destinací stáže letos zcela poprvé, a to ve spolupráci se zprostředkovatelskou organizací 
EuroPartnership Agency přímo ve městě Plymouth. 
 
V průběhu třech týdnů žáci pracovali během pracovních dnů na vybraných provozovnách: 
v restauracích Zucca and Rocco patřících jednomu majiteli pracovali kuchaři 
Martin Hlobil (K3A) a Martin Staš (ČKM3), v restauraci Future Inn kuchařka 
Dominika Gajdošová (K3A), v centru města v hotelu The Copthorne servírka Petra 
Budzinská (Č3A), ve středisku vodních sportů Jana Kasalová (SCR3) a 
v turistickém informačním centru v nedalekém městečku Tavistock Eva Peschlová 
(SCR4). Žáci zde poznali profesionální přístup anglických pracovníků a dostali 
příležitost plně se zapojit do každodenního provozu. Jejich angličtí partneři byli 
velice vstřícní, takže na všech uvedených pracovištích panovala příjemná 
pracovní atmosféra. Všichni zúčastnění získali od zprostředkovatelské organizace 
profesní certifikát a od Krajské hospodářské komory profesní osvědčení o 
absolvování stáže v Anglii, která byla integrální součástí jejich studia. Všem bylo 

také uděleno osvědčení Europass. 
 
Víkendy byly vyplněny poznávacím programem, skupina stážistů podnikla 
jednodenní výlet do přímořského města Torquay, kde žáci také absolvovali 
prohlídku místních jeskyní s průvodcem. Součástí poznávacího programu byl 
lodní výlet podél pobřeží města Plymouth i okružní jízda autobusem po 
historických místech tohoto města doplněná průvodním slovem i videem. 
Nevšedním zážitkem pro žáky byla jistě návštěva rozsáhlého komplexu „National 
Aquarium“, kde mohli proniknout do tajů podmořského světa. Nejatraktivnější 
volno-časovou aktivitou byl pro žáky jednodenní poznávací výlet do Londýna 
spojený s okružní jízdou městem i projížďkou na obřím kole „London Eye“. 
 
Zvláštností této stáže bylo ubytování žáků v anglických rodinách. Stážisté bydleli 
po dvou a měli tak možnost nahlédnout do každodenního rytmu a zvyklostí svých 
hostitelských rodin, poznat místní stravu a zdokonalit své jazykové dovednosti. 
Denně využívali systém městské dopravy, protože bydleli a pracovali v různých 
částech města. Doba třech týdnů pobytu byla dostatečně dlouhá k tomu, aby si 
uvědomili rozdíly v životním stylu obou zemí. Žákům se například velice líbila 
přátelskost, otevřenost a zdvořilost lidí žijících v jižní části Anglie. 
 
Jako doprovodná osoba letos s žáky vycestovala Ing. Dagmar Žáčková, kterou po 
dvou týdnech vystřídala koordinátora projektu Mgr. Lenka Čapková. Žáci hodnotí 
letošní stáž velice kladně. Všichni důstojně reprezentovali naši školu i zemi jak po 
pracovní, tak osobní stránce. 

 

   
 
 

 
Zpracovala Ing. Dagmar Žáčková 


