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Malé farmy, malá hospodářství, rodinná vinařství, 
to je typický obrázek zemědělství na jihu Francie 
v oblasti města Auch. Právě okolí tohoto města se 
stalo místem pobytu prvních šesti žáků Střední 
odborné školy Znojmo, Dvořákova, p.o. oboru 
Agropodnikání, kteří v rámci programu Erasmus+ 
realizovaného v  naší škole pod názvem „Jedu za 
hranice, naučím se více“ odjeli do Francie „na 
zkušenou“.  
V  Beaulieu, Mirande Riscle absolvovali naši žáci 
praxi v  zemědělských podnicích a vinařských 
firmách, seznámili se s  tradičním chovem kachen 
či slepic, prohlédli si partnerskou školu a školní 
výuková pracoviště. Denně ochutnávali francouzská 
jídla a speciality. Během společných akcí se 
seznámili s  francouzskými a anglickými studenty. 
Představili jim naši školu i Českou republiku, 
porovnali rozdíly v zemědělství a vinařství u nás  
a ve Francii. Společně navštívili divadelní a filmové 
představení, absolvovali výlety po okolí, obdivovali 
krásy francouzských měst Auch a Toulouse, zvládli  
i náročný výlet do zasněžených Pyrenejí.
Všichni žáci hodnotili stáž velmi pozitivně. Jejich 
názory shrnul David Beleš: „ Můj osobní zážitek se 
stáží ve Francii byl velmi kladný. Zúčastnit jsem se 
chtěl hned od začátku a nelituji ani v  nejmenším. 
Měli jsme jedinečnou šanci poznat nová místa  
a lidi. Už ihned po příletu do Toulouse jsme museli 
začít mluvit anglicky a nepřestali jsme až do konce pobytu.  Tohle, spolu 
s poznáním nových lidí, považuji za největší plus, co mi stáž přinesla. Viděli 
jsme i jak to funguje na školách ve Francii, rovněž jsme si nemohli nevšimnout 
rozdílů ve stravování. Celých čtrnáct dní, co jsme na stáži byli, jsme jedli 
zdravěji, než jsme zvyklí z domova.“
Další zahraniční stáž, tentokrát žáků tříletých učebních oborů, proběhla 
v nedalekém městečku Poysdorf, v Rakousku. Absolvovalo ji celkem deset 
žáků. Čtyři žákyně oboru Kuchař-číšník, dvě žákyně oboru Cukrář a čtyři žáci 
oboru Opravář zemědělských strojů získávali první zkušenosti v cizojazyčném 
pracovním prostředí. Pracoviště pro naše žáky zajistila rakouská partnerská 
škola, stejně jako ubytování ve svém internátu a stravování ve školní jídelně 
během týdne, o víkendu se žáci stravovali v místních restauracích.
Tři děvčata pracovala v Kleinhadersdorfu v kuchyni a při obsluze. Pro děvčata 
bylo prostředí úplně nové a poprvé se setkávala s rodilými mluvčími. Díky 
svému optimismu a veselé mysli si tato dívčí trojice rychle získala velkou 
přízeň nejen svých zaměstnavatelů, ale i hostů restaurace, se kterými se ke své 

radosti brzy dobře domluvily.
„V kuchyni jsme dělaly různé práce - oblohy, přílohy, 
chystaly jsme snídaně, na place jsme uklízely, 
zakládaly stoly, roznášely jsme jídlo a pití, dělaly 
debaras. Těžší bylo se domluvit! Ale to jsme zvládly 
taky! Celkově hodnotím zahraniční stáž velmi 
pozitivně, moc se mi tam líbilo, ani se mi nechtělo 
domů, klidně bych jela znovu a hned!“, hodnotí 
pracovní stáž Gabriela Sobotková.
Totéž si myslí i Martina Heřmánková: „ Obohatila 
jsem se o více poznatků v kuchyni, způsoby krájení 
zeleniny, přípravu oblohy, v péči o salát a potraviny. 
Stáž hodnotím velice dobře, myslím si, že plno 
zážitků mi zůstane v  paměti, a kdybych mohla, 
zopakovala bych si to znovu. Doporučila bych to 
všem, i těm, kteří cizí jazyk úplně neovládají. Je to 
nová příležitost se něčemu novému přiučit, poznat 
novou, jinou kulturu a také navázat nové kontakty, 
hlavně pracovní.“
Naše dvě cukrářky pracovaly v kavárně Eisenhuthaus 
Café, kde dělaly dorty, pekly tmavé pečivo, dokonce 
se podílely na přípravě obědů.  Jak se vyjádřila jedna 
ze stážistek Marie Machová? „Poznala jsem kulturu 
a život v Rakousku. Svoji zahraniční stáž hodnotím 
velmi dobře, byla to skvělá zkušenost. Stáž vřele 
doporučuji všem, za zkoušku to opravdu stojí.“
Opraváři zemědělských strojů během dvou týdnů 
vystřídali v  Poysdorfu dvě pracoviště. Prvním 

z  nich byl autoservis značky Nissan. Chlapci pod dohledem rakouských 
zaměstnanců opravovali různé závady na automobilech. Druhý týden 
pracovali na obecním úřadě, kde pomáhali se zahradnickými pracemi  
a pracovali s malou mechanizací. Krásné bylo jejich zjištění, že i s minimální 
slovní zásobou německých slovíček je možné se domluvit. Chce to jen odvahu. 
Jaroslav Vlček říká: „Odvezl jsem si mnoho nových zkušeností, poznal nové 
přátele, krásné městečko, kulturu a příjemné lidi. Tuto zahraniční stáž vřele 
doporučuji dalším studentům.“
Opraváři zemědělských strojů nezískávali zkušenosti pouze v  Poysdorfu, 
ale také v  Obersiebenbunnu. Tři žáci oboru Opravář zemědělských strojů 
pracovali v místním opravárenském podniku a ve školních dílnách. 
„Praxe v Obersiebenbunnu mi přinesla mnoho nových zážitků. Jsem velmi 
rád, že jsem se mohl této praxe zúčastnit, byl jsem tam velmi spokojený  
a rád bych si to znovu zopakoval. Bylo super poznat rakouské zemědělství“, 
řekl Rostislav Baigl, v  současné době student nástavbového studia oboru 
Podnikání. 

Čtrnáctidenní stáž však nebyla jen o práci – ve volném čase absolvovali žáci 
výlety po okolí, do Vídně či termálních lázní Laa an der Thaya - měli tedy 
jedinečnou šanci zlepšit své jazykové znalosti při práci i zábavě. Seznámili 
se s  reáliemi Rakouska, národními zvyky, tradičními pokrmy, navázali 
přátelství s  rakouskými žáky a předvedli českou šikovnost rakouským 
zaměstnavatelům. 
Nadšený ze stáže byl i Martin Peří: „Na stáži ve Francii mě velice zaujalo 
krmení kachen. Ale to nebylo jediné, velice zajímavé bylo jejich zemědělství. 
Pěstují plodiny jak konvenčně, tak ekologicky. Nejzajímavější na tom bylo 
jaká používají protierozní opatření. Pole, které se nachází na kopci, rozdělí na 
více částí a nasázejí mezi tyto části stromky, aby tak zabránili erozi.
Dále mě velice zaujala tamější příroda a kuchyně. Mají zde velice krásnou, 
kopcovitou a nedotčenou přírodu. 
Jejich specifické jídlo je kachna, tu jsme měli možnost ochutnat na mnoho 
způsobů. Tato stáž mi dala velmi mnoho zkušeností. Zjistil jsem jak funguje 
zemědělství a školství v jiných zemích, dozvěděl jsem se mnoho o Francii 
a jejich kultuře. A dokázal jsem komunikovat v anglickém jazyce. Byla to 
dobrá zkušenost.“

Potěšitelné pro nás je, že všichni naši žáci absolvovali odbornou stáž 
s  velmi dobrými výsledky a získali Europass mobilita – osvědčení  
o absolvování zahraniční odborné stáže s popisem vykonávaných činností  
a získaných znalostí a dovedností. Získané zkušenosti i osvědčení zvýší jejich 
uplatnitelnost na domácím i zahraničním pracovním trhu. Někteří totiž 
nabídku od rakouských zaměstnavatelů dostali hned po skončení praxe – na 
prázdninovou brigádu a později možná i nastálo. 
Tento projekt bude v naší škole realizován i v dalších letech, takže opět za 
hranice se již dnes těší žáci nižších ročníků.

„Jedu za hranice, naučím se více!“ - heslo žáků střední odborné školy Dvořákova

Za potvrzení dobrého jména českých odborníků za hranicemi 
děkuje všem žákům realizační tým projektu: PaedDr. Klepetková,  
Mgr. Povjakalová a Ing. Pelaj.


