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 Žiaci našej školy získali možnosť zúčastniť sa trojtýždňovej odbornej praxe financovanej formou 
projektov Erasmus +.  Túto možnosť dostalo 10 žiakov 4. ročníka bilingválneho štúdia  a 10 žiakov  
3. ročníka  klasického štúdia.   Samotná prax prebiehala vo vybraných firmách v Londýne vo Veľkej 
Británii.  
So zabezpečením vhodných pracovísk nám pomáhala sprostredkovateľská organizácia ADC College, 
ktorá bola založená v roku 1991. Momentálne spolupracuje so 180 školami vo viac ako 14 krajinách 
EU a zabezpečuje mobilitné projekty v oblastiach: maloobchodu, stravovacích služieb, zdravotníctva, 
informačných technológií, médií, business administrácie. Spolupracuje s partnerskými firmami, ktoré 
majú dlhodobú tradíciu a skúsenosti. Tieto firmy sú schopné 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. Vo 
firmách majú supervízorov, ktorí sú nápomocní a ochotní venovať sa žiakom na ich pracovisku. 
Žiaci sa naučili orientovať sa v  mape metroliniek Londýna a využívať aplikáciu na cestovanie MHD, 

prípadne využívali  plánovač na webovej stránke www.tfl.gov.uk.  Počas celého pobytu mali žiaci 

a sprevádzajúce osoby k dispozícii cestovnú Oyster kartu pre zóny 1-5. Hneď v prvý deň si žiaci 

vyskúšali ako funguje doprava vo veľkomeste a sami si naplánovali spôsob dopravy zo svojho 

ubytovania na svoje pracovisko. Cestovanie sa nezaobišlo bez menšieho stratenia sa, vystúpenia na 

inej zastávke, avšak aj to patrí k cestovaniu vo veľkomeste. Menšie problémy v doprave nám 

spôsobovali aj výluky spôsobené opravou ciest alebo maratónom.  

Žiaci boli ubytovaní v rodinách. V rodinách získali skúsenosť z multikultúrnej spoločnosti, keďže 

rodiny  pochádzali z rozličných krajín. Žiaci tak mali možnosť ochutnať aj špeciality iných krajín.  

O program počas víkendov a štátneho sviatku sa im starali sprevádzajúce osoby. Počas prvého 

voľného víkendu sa pozreli do mesta Brighton a vyskúšali tamojšiu pláž a more. Žiaci si pozreli 

historické centrum mesta, absolvovali prehliadku centra, Grenwich parku a pozreli sa na Londýn 

z výšky počas jazdy lanovkou ponad Temžu. Samozrejme sme nevynechali návštevu múzeí a parkov.  

 Pracoviskami žiakov boli realitné kancelárie, sprostredkovateľské agentúry, personálne agentúry 

jazyková škola, účtovnícke firmy, vysoká škola. Počas celej mobility navštevovali sprevádzajúce osoby  

jednotlivých žiakov na pracoviskách, kde mali možnosť porozprávať sa so supervízormi žiakov. Na 

základe rozhovorov so supervízormi môžeme konštatovať, že naši žiaci mali  veľmi dobré jazykové 

znalosti aj odborné vedomosti. Supervízori vyzdvihovali ich zdvorilé vystupovanie a ochotu plniť si 

pracovné povinnosti. Žiaci naopak pozitívne hodnotili milý a zodpovedný prístup supervízorov aj 

prístup ostatných kolegov a úžasné pracovné prostredie. Vyzdvihli možnosť získať nové informácie, 

kontakty, orientovať sa na trhu práce v krajinách EU, zdokonaliť svoje jazykové kompetencie a žiť 

v ruchu veľkomesta a spoznať pracovný život v multikultúrnom meste.  Žiaci mali spočiatku obavy, 

ako sa zorientujú a zadaptujú v nových rodinách a firmách. Porovnávali a hľadali spoločné znaky 

života a práce u nás a v Londýne. V závere pobytu sa niektorým ale veľmi ťažko lúčilo s Londýnom 

a životom v ňom.  

 

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


  Po príchode domov žiaci spoje postrehy zhrnuli pre ostatných žiakov do prezentácii, ktoré 

predstavili na diseminácii. Keďže sme už vedeli, že sme boli úspešní a na ďalší rok sa naši žiaci budú 

môcť opätovne zúčastniť stáže v Londýne a Dubline, mali záujem zúčastniť sa diseminácie najmä žiaci 

tých tried, ktorých študenti sa môžu uchádzať o spomínanú prax v zahraničí.  Žiaci boli účastníkmi 

mobility motivovaní  zúčastniť sa takejto mobility, porozprávali im o vlastných zážitkoch 

a skúsenostiach, vyzdvihli pozitíva mobility pre žiakov.  
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