
 

ERASMUS +: Zabraňme tepelným ztrátám: Okna 

Číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA116-047354 

Aktivita A2 – ErasmusPro - dlouhodobá mobilita žáků v délce trvání 4 měsíců – stáž v podniku 

 

Monitorovací návštěva: Pfarrkirchen, 29. – 30. 11. 2018 

Účastníci: Mgr. Vilma Burdová, Ing. Jiří Dvořák 

 

Program 1. dne: 

11:30 – 12:30 

- setkání se zástupci partnerské organizace (Staatliches Berufliches Schulzentrum 

Pfarrkirchen) 

- zhodnocení prvních dvou měsíců odborné stáže 

- potvrzení projektové dokumentace (končící stážistka Tereza Navrátilová) 

12:30 – 17:30 

- návštěva několika podniků, v nichž odborná stáž žáků probíhá – exkurze na 

konkrétních pracovištích, monitoring pracovní činnosti 

 stavební firma Bauer Andreas GmbH – staveniště Pfarrkirchen, výstavba 

studentské ubytovny (stážisté Adam Janda a Robert Zabloudil) 

 truhlářství Schreinerei Maier, Kelchham – nábytkářská výroba (stážistka Hana 

Růžičková) 

 elektrikářská firma Niedermeier Elektro GmbH – rozvod elektroinstalace 

v rodinném domě (stážista Filip Sovka) 

 tesařská firma Zimmerei Pappi Stephan – zateplování podkroví rodinného 

domu (stážista Dušan Moudrý) 

 truhlářství Schreinerei Rudolf Reichl, Haunersdorf – truhlářská výroba se 

specializací na schodiště (stážistka Jana Kousalíková) 

 truhlářství Schreinerei Eder GmbH, Arnstorf – nábytkářská výroba (stážistka 

Vladislava Hotová) 

- setkání se zástupci firem, výměna zkušeností 

- rozhovor pro regionální tisk – představení projektové aktivity 

18:30 – 20:30 

- individuální pohovory s praktikanty – zhodnocení 1. poloviny pobytu 

- informace k závěrečné prezentaci 

 

 



 

Program 2. dne: 

8:30 

- oficiální přijetí všech stážistů na partnerské škole 

- setkání s vedením školy 

9:00 – 11:00 

- komentovaná prohlídka areálu školy 

- prohlídka dílen (truhlářských, tesařských, zednických aj.) a jednotlivých učeben v 

průběhu výuky 

11:00 – 11:30 

- prohlídka areálu a dílen vzdělávacího centra Handwerkskammer (Christangerstr. 12, 

Pfarrkirchen), kde bude probíhat zednická praxe v lednu 

12:00 – 13:00 

- společný oběd stážistů a projektového týmu (za německou stranu Georg Grad a 

Matthäus Gruber) 

- plánování organizace slavnostního zakončení čtyřměsíční mobility: 24. - 25. 1. 2019 

- podmínky budoucí spolupráce – pro krátkodobé i dlouhodobé mobility 

 

  



 





 





 



 

 


