
V dňoch 21. 11. 2015 -12.12. 2015 sa  naša škola zúčastnila trojtýždňovej odbornej a jazykovej stáže, 

10 študentov  5. ročníka Bilingválneho štúdia pod záštitou projektu Erazmus Plus - mobilita učiteľov 

a učiacich sa praxovala na pracoviskách v Londýne vo Veľkej Británii. 

Sprostredkovateľskou organizáciou bola ADC College , založená v roku 1991 ako vzdelávacie centrum 

pre dospelých, akreditované Britskou Radou. Spolupracuje so 180 školami vo viac ako 14 krajinách EU 

a zabezpečuje mobilitné projekty  v oblasti:  maloobchodu, stravovacích služieb, zdravotníctva, 

informačných technológií, médií, business administrácie.  Uzatvára kontrakty s partnerskými firmami 

s dlhodobou tradíciou a skúsenosťami, schopnými poskytnúť  kvalitné  „na mieru šité“ pracovné 

prostredie, ktoré dokáže správne motivovať žiakov k zadaným pracovným úlohám, vie formovať  ich 

jazykové kompetencie a poskytne odbornú radu pri plnení pracovných povinností.  

Koordinátor /Country Manager pre našu slovenskú skupinu 10 žiakov bol Róbert Cesnek, ktorý počas 

uvádzacieho seminára oboznámil žiakov s ich pracoviskami, komunikáciou a s pridelenou kontaktnou 

osobou/senior supervízorom , ktorý zadával pracovné úlohy, monitoroval prácu žiakov a zodpovedal 

za kvalitu splnenia úloh. Žiaci obdržali mapu metroliniek Londýna, naučili sa s na nej správne 

orientovať, tiež dostali cestovnú Oyster kartu na celý pobyt pre zóny 1-5 a inštruktáž ako ju správne 

používať a čo urobiť v prípade straty alebo zablokovania karty. Emergency linka ADC College bola k 

dispozícii  24 hodín v prípade akýchkoľvek problémov, ktorú mohli účastníci stáže  použiť v prípade  

urgentných  situácií. Prvý deň popoludní si mali žiaci  vyskúšať trasu každý na svoje pracovisko 

pomocou plánovača na webovej stránke www.tfl.gov.uk, aby  sa nasledujúci deň načas a bez 

problémov  do práce dopravili. 

Mentoring session  v prvom týždni slúžil na uistenie sa, či projekt prebieha podľa plánu a bez rušivých 

momentov. 

Naši žiaci boli  ubytovaní  v hosťovských  rodinách, ktoré ich veľmi srdečne privítali a pripravili im 

príjemné domáce prostredie, žiaci s nimi zdieľali svoje nové zážitky, radili sa s nimi, trávili spolu voľný 

čas a cítili sa ako v novej rodine.  S polpenziou boli spokojní, mali možnosť porovnať slovenskú 

a anglickú kuchyňu, stravovacie zvyklosti. 

Víkend strávili s lídrom skupiny - PhDr. Kováčovou  návštevou historických pamiatok  centrálneho 

Londýna, ako sú: Parlament, Big Ben, Westminsterské opátstvo, Buckinghamský palác, Downing 

street... a rušných námestí: Trafalgar square, Piccadily circus, Leicester square. Podvečer si užívali 

prechádzku nádherne vyzdobeným  vianočným Londýnom a upraveným Hyde parkom v štýle Winter 

Wonderland s množstvom zimných atrakcií, klziskom, vianočnými dobrotami a teplými nápojmi . 

Pracoviskami žiakov boli dva hotely, sprostredkovateľská agentúra, dve realitné kancelárie, jedna 

poisťovacia spoločnosť, jedna jazyková škola, tradingová firma a dve pracoviská ADC College.                

V priebehu prvých dvoch týždňov praxe sa uskutočnil monitoring vybraných siedmich pracovísk 

lídrom skupiny /PhDr. Kováčovou/, kde supervízori pochválili veľmi dobré jazykové znalosti aj 

odborné vedomosti našich študentov, ich zdvorilé vystupovanie a ochotu plniť si pracovné 

povinnosti. Žiaci pozitívne hodnotili milý a zodpovedný prístup supervízorov aj ostatných kolegov 

a príjemné pracovné prostredie. Vyzdvihli možnosť získať nové informácie, kontakty, orientovať sa na 

trhu práce v krajinách EU, zdokonaliť svoje jazykové kompetencie nielen s rodenými Angličanmi, ale 

aj s inonárodnostnými kultúrami, žijúcimi a pracujúcimi na pracoviskách, kde prebiehal job 

shadowing a prax našich žiakov/Afgáncami, Pakistancami, Talianmi, Španielmi../. Žiaci mali spočiatku 

http://www.tfl.gov.uk/


asi najväčší problém počúvať a prispôsobiť sa odlišným akcentom angličtiny a pri telefonickej 

komunikácii s klientmi firiem zistili, že to je v reálnom živote iné, ako simulovaný roleplay na 

hodinách business English. PhDr. Kováčová zhodnotila  monitoring navštívených pracovísk  písomne 

a výsledky  odovzdala koorinátorovi na ADC College. 

V závere stáže žiaci zhodnotili prínos zahraničnej mobility pre ich osobný a odborný rast, výhody 

ubytovania v cudzojazyčnej rodine a interkulturálnych odlišností formou písomnej eseje. Po ukončení 

stáže posledný deň pred odchodom žiaci obdržali Certifikát o absolvovaní zahraničnej stáže, ktorý je 

akreditovaným dokumentom  o odbornej a jazykovej spôsobilosti žiaka , uznávaný v krajinách EU. 

Ako najlepšia študentka mesiaca bola vyhodnotená Adriána Gazdíková z pracoviska na ADC College, 

s ktorou bol urobený rozhovor a ten je uverejnený na stránke ADC v sekcii blogu a na Facebookovej 

stránke ADC College: 

Facebook: https://www.facebook.com/ADCCollegeLondon/posts/10153092234091707 
Blog: http://www.adccollege.eu/adc-blog/2015/12/15/student-of-the-month-adrina-

gazdkov 

 

Disseminácia pre ostatných bilingválnych študentov prebehla 21. 12. 2015, kde boli pozvaní študenti 

zo všetkých ročníkov bilingválneho štúdia. Študenti individuálnymi vstupmi odprezentovali vlastné 

zážitky a skúsenosti zo všetkých desiatich pracovísk a motivovali tak spolužiakov k podobným 

aktivitám.  

PhDr. Darina Kováčová, PK BS 

Fotografie dokumentujú  pohodovú  atmosféru žiakov na pracovisku aj vo voľnom čase: 
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