
ODBORNÁ STÁŽ V NĚMECKU 
od 25. 8. 2019 do 22. 12. 2019 

 



Naše škola:        Partnerská škola: 

Zaměření: odborná střední škola 
Mentoři: Georg Grad 
                 Matthäus Gruber 

 

Mentoři: Dana Michálková 
                 Vilma Burdová 
                 Bohuslav Dvořák 



Naše firmy: 



Ubytování 
 
Ferienhäuser, Postmünster 
 



Jak jsme trávili náš volný čas? 



Tomáš Horký 
instalatérská praxe 







Co mi tato stáž dala? 

• Pozitiva: 

    • osamostatnění se 
• znalost nového jazyka 
• pracovní zkušenost 
• poznání nových lidí 
 

• Negativa: 
• vzdálenost od domova 



Miroslav Auer 
zednická praxe 



Stavba: Unterneukirchen 

vztyčování podpor pro ŽB stropy 

lepení minerální vaty  
v prostoru sklepa 



Můj mistr 

 

Můj spolupracovník Konrád 



Co mi tato stáž dala? 

• nová perspektiva 

• pracovní zkušenosti 

• poznání nové kultury 

• pracovní příležitost 

• zážitky na celý život 

• zlepšení v cizím jazyce 

 

 

 

• omezená možnost cestování 
 

 

 

• Pozitiva 

• Negativa 



Michael Svoboda 
zednická praxe 

Výškové a pozemní stavby Andreas Bauer GmbH  
 
. 

Adresa: Krandsberg 10, 84335 Mitterskirchen 

Firmu založil v roce 1969 mistr Andreas Bauer starší. 



STAVBY 
• UNTERNEUKIRCHEN 
• výstavba nové zdi 

• OBERKIRCHEN 
• betonování základové desky 



MOJI KOLEGOVÉ 

• Simon a Florian • druhý Florian • Kondrad 



Co mi tato stáž dala? 

• cizí jazyk 

• pracovní zkušenosti 

• poznání nových technologií 

• známé v zahraničí 

 

 

 • vzdálenost od domova 

• příliš stráveného času v práci 

 

 

• Pozitiva 

• Negativa 



Martin Kratochvíl 
zednická praxe 

 



Moji spolupracovníci 



Moje práce 



Co mi tato stáž přinesla? 

• samostatnost 
• finanční ohodnocení 
• zkušenosti z praxe  
• cizí jazyk 
• noví přátelé 
• chuť cestovat 

 

 

 • odloučení 
• výpadek od učení 

• Pozitiva 

• Negativa 



Jiří Křivánek 
zednická praxe 

Firma: Gumpendobler GMBH 
 

Adresa: Marktplatz 44 

               84367 Tann 
 
 



Moje práce 
staveniště: Simbach  

 

míchání lepidla zdění 



Moji kolegové 

firemní posezení                                             Já s Ráfelem a Seppem 



Pozitiva: 
• samostatnost 
• odborná zkušenost                   
• cizí jazyk 
• kontakty do zahraničí 
• poznání nových lidí 
Negativa: 
• dálka od domova 
• čas v práci 

Co mi tato stáž dala? 



Tereza Prokopová 
instalatérská praxe 

Moje pracovní pozice: instalatér - technik 

Termální lázně Bad Birnbach 

Adresa: Prof.-Drexel-Straße 25, 84364 Bad Birnbach 



Co jsem dělala? 



Moji kolegové 



Tereza Prokopová 
instalatérská praxe 



Co jsem dělala? 



Tereza Prokopová 
instalatérská praxe 

Moji šéfové: Markus Kroll a Franz Bauer 

Můj kolega Ulli Pumm 
celý tým 



Co mi tato stáž dala? 

Pozitiva: 
• rozvoj cizího jazyka 
• pracovní zkušenosti 
• osobnostní rozvoj 
• schopnost postarat se 

sám o sebe  
• poznání kultury jiné 

země 
• poznání nových 

technologií 
 

Negativa: 
• málo lidí umí anglicky 

na komunikativní 
úrovni (přínos pro 
vzdělávání se v NJ) 

• vzdálenost od domova, 
od svých blízkých 

• bez auta je obtížná 
doprava do práce, na 
nákupy apod. 

 



Závěrečná prezentace – 16. 12. 2020 



Děkujeme za pozornost. 


