Správa zo zahraničnej stáže študentov SOŠ Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, Holíč
v rámci projektu ERASMUS+

V dňoch 11. 03. 2018 – 23. 03. 2018 som sa zúčastnila spolu s Mgr. Kristínou Krištofíkovou
zahraničnej stáže v Českej republike v rámci projektu ERASMUS+ ako pedagogický dozor
19 študentov SOŠ Jozefa Čabelku v Holíči. Študenti boli vybraní z troch študijných odborov
– logistika /4 študenti, garant projektu Mgr. Valerie Kubíková/, sociálno-výchovný pracovník
/5 študentov, garant projektu Mgr. Jana Tiahan Wojtoňová/ a učiteľstvo pre materské školy
a vychovávateľstvo /10 študentiek, garanti projektu Bc. Zdenka Hýžová a Mgr. Lenka
Leškaničová/. Študenti študijného odboru logistika vykonávali zahraničnú prax vo firme DHL
Express, s. r. o., Ostrava. Študenti študijného odboru sociálno-výchovný pracovník praxovali
na troch pracoviskách Sociálnych služieb mesta Havířov. Študentky študijného odboru
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo boli rozdelené do dvoch skupín, štyri
študentky boli pridelené do MŠ Frýdecká Havířov /garant projektu Mgr. Lenka Leškaničová/
a 6 študentiek po dvojiciach do MŠ Petřvaldská, Havířov, MŠ Místní, Havířov a MŠ Sadová,
Havířov /garant projektu Bc. Zdenka Hýžová/.
Ubytovanie sme mali zabezpečené v Hoteli Boršičanka Havířov, kde boli podávané raňajky
formou švédskych stolov denne od 6.30 h. Obedy v pracovných dňoch mali zabezpečené
študenti študijných odborov učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a logistika
priamo na pracoviskách. Ostatní študenti dostali stravné lístky v hodnote 100,- Kč na každý
pracovný deň. Cez víkend dostali všetci študenti stravné lístky na obed. Na večeru sme
chodili spoločne so študentmi o 18.00 h do Hotela Zámek Havířov.
Režim pracovného dňa: 6.00 h – budíček
6.30 h – raňajky
8.00 – 14.00 h – prax
14.30 – 18.00 h – príprava na ďalší pracovný deň, osobné voľno
18.00 h – večera
18.30 – 22.00 h – vyplnenie denníka praxe, osobné voľno
22.00 h - večierka

11. 03. 2018
Zraz účastníkov zahraničnej stáže bol o 9.00 h na železničnej stanici v Hodoníne. Cestovali
sme rýchlikom do Ostravy-Svinov a následne sme prestúpili na vlak do Havířova. V Havířove
nás čakali dve zamestnankyne firmy AGAMOS, s. r. o., Horní Suchá, ktoré nás autami
previezli do hotela Boršičanka Havířov. Hneď po rozdelení do izieb prebehlo úvodné
inštruktážne školenie o priebehu zahraničnej stáže. O 14.15 h sme spolu so študentmi
absolvovali prechádzku po Havířove za účelom oboznámenia sa s okolím, so zastávkami
MHD a možnosťami občerstvenia.

12. 03. 2018
Po raňajkách odišli študenti študijného odboru logistika spolu s Mgr. Krištofíkovou
autobusom do Ostravy. O 7.15 h štyri študentky študijného odboru učiteľstvo pre MŠ
a vychovávateľstvo odviezla autom p. Bc. Vaňková z firmy AGAMOS, s. r. o., Horní Suchá
do MŠ Frýdecká Havířov. Ja som o 7.30 h odviedla päť študentov študijného odboru
sociálno-výchovný pracovník na zastávku MHD, odkiaľ odišli do centra Sociálnych služieb
mesta Havířov a tam ich už čakala p. Nemčíková z firmy AGAMOS, s. r. o., Horní Suchá. Ja
som po návrate na hotel odišla spolu so šiestimi študentkami študijného odboru učiteľstvo pre
MŠ a vychovávateľstvo MHD do MŠ Petřvaldská, Havířov. Prvý pracovný deň na všetkých
pracoviskách začal poučením o BOZP a oboznámením sa s pracoviskami.
13. 03. 2018
Dnes sme s Mgr. Krištofíkovou navštívili všetky tri pracoviská Sociálnych služieb mesta
Havířov. Na jednom pracovisku boli študentky Andrea Bombolová a Martina Obuchová, na
druhom pracovisku Magdaléna Nejedlíková a Matúš Foťko. Jedna dvojica pracovala na
pracovisku denného stacionára a druhá dvojica na pracovisku odľahčovacej starostlivosti. Po
týždni si pracoviská vymenili. Študent Milan Krupan vykonával zahraničnú stáž
v Poradenskom stredisku pre rodinu a dieťa, Átriová 5, Havířov.
14. 03. 2018
Po raňajkách sme študentov odprevadili na zastávky MHD. Neskôr sme sa zúčastnili
stretnutia s Bc. T. Vaňkovou z firmy AGAMOS, s. r. o., v Horní Suchej. Podali sme jej
informácie o doterajšom priebehu zahraničnej stáže a prevzali sme si dokumenty, ktoré bolo
potrebné potvrdiť na jednotlivých pracoviskách.
15. 03. 2018
Navštívili sme MŠ Frýdecká, Havířov, kde vykonávali zahraničnú prax štyri študentky 3. B
triedy: Lucia Karlovská, Simona Grúberová, Michaela Sekerešová a Bianka Gmucová. Prvá
dvojica študentiek bola spolu s deťmi v telocvični a druhá dvojica na školskom dvore. Pani
učiteľka Mgr. Lenka Leškaničová nám ukázala priestory MŠ, ktorá svoj vyučovací proces
uskutočňuje v dvoch triedach. Vyslovili veľkú spokojnosť s prácou našich študentiek
a vyzdvihla ich slušné správanie a skromnosť.
16. 03. 2018
Deň bol venovaný návšteve dvoch MŠ, MŠ Místní, Havířov a MŠ Sadová, Havířov. V MŠ
Místní, Havířov zahraničnú prax vykonávali dve študentky 2. A triedy: Nikola Tollová
a Viktória Nemcová. MŠ má veľké priestory a nádhernú záhradu s vchodom na dopravné
ihrisko. Nikola Tollová sa hrala s deťmi v triede a Viktória Nemcová bola s triedou
v knižnici. Pani vedúca MŠ nás previedla priestormi MŠ a oboznámila nás s aktivitami, ktoré
vykonávajú. Študentky 3. B triedy Zuzana Hladká a Klára Madáková praxovali v MŠ Sadová

v Havířove, kde sme sa stretli s pani riaditeľkou Hýžovou, ktorá nás previedla areálom MŠ.
Študentky, ktoré boli pridelené každá do jednej zo zmiešaných tried /deti vo veku 2 – 7
rokov/, sme zastihli pri práci. Zuzana Hladká vyrábala ozdoby na veľkonočnú výzdobu
a Klára Madáková pripravovala pomôcky na stretnutie detí s hokejistami.
17. 03. 2018
Prvý víkendový deň sme sa vydali autobusom do Českého Těšína, odkiaľ sme prešli pešo do
Poľského Těšína. Aj napriek veľmi mrazivému počasiu sme absolvovali prechádzku
historickým mestom a dopriali si drobné nákupy na trhoch. Po návrate z prechádzky sme išli
na spoločný obed v Českom Těšíne a vrátili sme sa opäť autobusom do Havířova.
18. 03. 2018
Po raňajkách, ktoré sme si v tento druhý víkendový deň posunuli na 9.00 h, sme išli pešo na
železničnú stanicu v Havířove, kde sme nastúpili na vlak do Ostravy. Najprv sme si urobili
prechádzku mestom, ale pre veľké mrazy sme sa rozhodli navštíviť obchodné centrum Nová
Karolína. O 15.09 h odišlo 14 študentov spolu so mnou vlakom späť do Havířova. Päť
študentiek ešte zostalo v obchodnom centre a spolu s Mgr. Krištofíkovou sa vrátili vlakom až
na večeru.
19. 03. 2018
V tento deň sme sa rozhodli skontrolovať študentov študijného odboru logistika v DHL
Express, s. r. o., Ostrava. Chlapci praxovali na marketingovom oddelení a Veronika
Pavelková na oddelení tvorby cien.
20. 03. 2018
Doobedie sme strávili v centre Sociálnych služieb mesta Havířov. Najprv to bolo na
pracovisku denného stacionára Havířov, kde vykonávali prax študentky Andrea Bombolová
a Martina Obuchová. Študentky boli s klientmi v spoločenskej miestnosti, kde im čítali knihu.
Neskôr sme prešli o poschodie vyššie, kde sa nachádza pracovisko odľahčovacej
starostlivosti. Na toto pracovisko boli v druhom týždni praxe pridelení študenti Magdaléna
Nejedlíková a Matúš Foťko. Obaja študenti sa individuálne venovali klientom. Matúš Foťko
lúštil s klientom krížovky a Magdaléna Nejedlíková pomáhala klientke s obedom. Pani
vedúca nám ukázala priestory oboch pracovísk a vyslovila veľkú spokojnosť s prácou našich
študentov.
21. 03. 2018
Po raňajkách sme navštívili MŠ Petřvaldská v Havířove, kde zahraničnú stáž vykonávali
študentky Petronela Slobodová a Lívia Kudláčová. Prezreli sme si priestory MŠ, kde výuka
prebieha v piatich triedach. Lívia Kudláčová praxovala v triede s výukou typu Montessori.
Petronela Slobodová prax vykonávala v triede s klasickou výukou. V deň našej návštevy však
bola aj Lívia Kudláčová v triede s klasickou výukou, nakoľko v triede s výukou typu
Montessori bolo veľa detí chorých. Obidve študentky práve pripravovali deti na vychádzku.

Pani vedúca i učiteľky danej MŠ naše študentky chválili a vyslovili názor, že majú veľké
predpoklady byť dobrými učiteľkami MŠ.
22. 03. 2018
Predposledný deň zahraničnej praxe sme sa s kolegyňou Mgr. Krištofíkovou rozdelili. Bolo
treba vyzbierať z jednotlivých pracovísk hodnotenia študentov a dať podpísať certifikáty
garantom projektu ERASMUS+. Mgr. Krištofíková odišla autobusom do Ostravy a ja som
navštívila Sociálne služby mesta Havířov a MŠ Frýdecká v Havířove. V spoločnosti DHL
Express, s. r. o., Ostrava však ešte všetky dokumenty podpísané nemali. Pani Mgr. Valerie
Kubíková informovala Mgr. Krištofíkovú, že ich firma AGAMOS, s. r. o., Horní Suchá zašle
poštou do našej školy. Po spoločnej večeri sme stručne vyhodnotili priebeh zahraničnej stáže,
poďakovali sme študentom za vzornú reprezentáciu školy a odovzdali drobné darčeky.

23. 03. 2018
Po raňajkách sa študenti pobalili, nakoľko bolo treba vyprázdniť niektoré izby. My s Mgr.
Krištofíkovou sme išli do MŠ Sadová, Havířov za pani riaditeľkou Bc. Hýžovou pre
hodnotenia šiestich študentiek študijného odboru učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
a podpísané certifikáty. Neskôr sme mali stretnutie s pani Bc. Vaňkovou z firmy AGAMOS,
s. r. o., Horní Suchá a odovzdali sme jej hodnotenia, ktoré vypracovali študenti a vyjadrili
v nich svoj názor na ubytovanie a celkový priebeh zahraničnej stáže. O 15.30 h sme sa
presunuli na vlakovú stanicu v Havířove a pokračovali sme v ceste domov.

Holíč 26. marca 2018

Vypracovala: Ing. Elena Bocková

