
Stáž v Bulharsku 
Díky stáži realizované z programu Erasmus+ jsem se spolu s pár dobrými kamarády dostal na 

stáž do Bulharska, kam nás poslala škola SPŠSE a VOŠ. V Bulharsku jsme pracovali ve firmě 

Milara, která vyrábí velice přesné roboty, kteří mají široké spektrum využití. V této firmě 

jsme se podíleli na sestavování dílů do robotů a obrábění velkých dílů na strojích Mazak. 

S pracovníky ve firmě jsme komunikovali Anglickým jazykem. Ubytovaní jsme byli v hotelu 

Globus. Každý víkend byly v plánu různé výlety.  Navštívili jsme Neseber a mohli jsme si užít 

venkovní koncert klasické hudby. Každý večer byla v plánu obcházka veslovacího kanálu 

nedaleko našeho hotelu. Náklady na stáž byly hrazeny z prostředků EU programu Erasmus+. 

To zahrnovalo dopravu (letenky), ubytování, pojištění, MHD a kapesné. Stáž v Bulharsku nám 

přinesla mnoho zážitků a nových přátel. Projekt Erasmus+ bych doporučil každému, kdo by 

chtěl zažít nezapomenutelné zážitky. 

 

 



Zpráva ze stáže 

Ve španělském městě Valencia jsem díky programu Erasmus+ strávil 3 měsíce. Za 
tuto dlouhou dobu jsem zde zažil mnohá dobrodružství, seznámil se s mnoha lidmi, poznal 
Španělskou kulturu a získal nespočet pracovních zkušeností. Ubytování bylo v samém centru 
města a vše jsem měl na dosah ruky. Jídla nám bylo dodáváno v pravidelných dávkách a 
komunikace mezi námi a cateringem probíhala bezchybně.  

Každý pracovní den jsem na 4 hodiny dojížděl do nedaleké firmy Oceano Naranja, 
zapojené do programu FabLab, která se zabývá zpracováním dřeva na frézce či na laseru. 
V této firmě jsem se naučil v programu Autocad, osvojil si práci řezáním laserem, tisku na 3D 
tiskárně a programování frézky. Mým úkolem byla kompletace krabiček do regálu, počínaje 
jejich navržením, vyříznutím a sestavením. Ale protože jsem měl práci rychle hotovou, mohl 
jsem volně využívat tamější stroje pro realizaci vlastních nápadů a projektů. Naštěstí ve firmě 
téměř všichni mluvili plynule anglicky, a pokud ne, překladač vždy pomohl. Před odletem do 
Španělska jsem musel projít anglickým internetovým kurzem od OLS, který mě výtečně 
připravil jak po stránce gramatické tak i řečnické.  

Ve svém volném čase jsme nejčastěji zavítali k moři, které vždy bylo příjemně 
osvěžující a čisté, nebo jsem si došel zacvičit do místního parku, který se táhne jako dlouhá 
nudle skrz celou Valencii v délce 9ti kilometrů.  

Když nás okolí bytu omrzelo, půjčili jsme si auto a vyrazili někam pryč z Valencie, 
abychom poznali i okolí Valencie a navštívili mnoho zajímavých míst, jako krásné pláže 
města Alicante a Calp, pár sladkovodních přírodních jezírek, dechberoucí hradní opevnění a 
obrovský aquapark u města Bennicasimo. Na takovýchto výletech jsme přespávali pod širým 
nebem v hamacích a naštěstí jsme nemuseli řešit žádné nepříjemnosti. Obecně platí že, 
španělští lidé velmi hodní, přívětivý a snaží se co nejlépe vyjít vstříc. 

Celý pobyt ve Valencii hodnotím jako velmi přínosný a jsem nesmírně rád, že mi 
škola nabídla takovou jedinečnou příležitost. Náklady na stáž byly hrazeny z prostředků EU 
programu Erasmus+. To zahrnovalo dopravu (letenky), ubytování, pojištění, MHD a kapesné. 
Kdybych měl někdy ještě další šanci někam s Erasmem vyrazit, neváhal bych. Na Španělsko 
budu ještě dlouho vzpomínat.  

 

 

 

 

 

 

 

         Boháč Vojtěch 

  

 



Praktická stáž v Irsku 
Stáž jsem absolvovala 

Irském městečku jménem 

Cork v rámci programu 

Evropské Unie Erasmus+. 

Pracovala jsem v lokálním 

rádiu LifeFM. LifeFM je 

křesťanské rádio, které vysílá v Corku. Tvořila jsem pro ně 

design obalů na jejich nahrané programy a také navrhovala plakáty 

na nějaké jejich akce. V mluvení v angličtině jsem se prakticky 

nezastavila, protože lidé pracující v rádiu byli velmi přátelští a 

neustále jsme si navzájem něco vyprávěli. Bydlela jsem asi 400 m od 

rádia což byl super. Moje hostitelská rodina byla moc milá, až na 

nějaká domácí pravidla, které 

nám nevyhovovala. Od naší 

školy jsme měli 

zorganizovanou exkurzi do 

palírny whiskey a výlet na 

Moherské útesy. Tam nám 

sice nevyšlo počasí, ale i tak 

to bylo krásné. Dost nás 

zaujal Irský národní sport Hurling, který 

jsme navštívili už sami. Navštívili jsme 

také spoustu dalších zajímavých míst 

jako například Městskou věznici Cork, či planetárium 

na Blackrock castle. Převážně jsme se na výlety 

dostávali pěšky a ta jsme na konci stáže měli 

nachozeno něco kolem 300 km, což bylo skvělé. 

Dopravu do práce, ubytování, stravu, letenky, pojištění 

a nemalé kapesné, které většině z nás stačilo na celou 

dobu stáže, hradily prostředky EU programu Erasmus+. 

Před odjezdem na stáž jsme měli jazykové kurzy na 

platformě OLS. Na jednu stranu byly tyto 

kurzy užitečné, ale na druhou stranu by 

podle mého názoru mohli být lépe uspořádané. Celkově stáž 

hodnotím velmi kladně. Podařilo se mi odbourat strach 

z mluvení v cizím jazyce a 

z pracování v zahraničí. 

Stáž rozšířila mé obzory o 

mých možnostech a její 

absolvování bych doporučila 

každému. 





 



 

 

Španělsko – Erasmus+ 
 

Díky organizaci naší školy a podpory evropské unie jsme v rámci programu Erasmus+ vycestovali do 
třetího největšího města Španělska, které leží na východním pobřeží a je jím Valencie. Ubytování jsme byli 
blízko  centra,  a  to  ve  čtvrti  zvané  Russafa,  naše  ulice  se  jmenovala  Carrer  de  Dénia  20.  Bydleli  jsme 
v mezonetovém bytě, který byl velmi dobře zařízen a o jídlo či pití jsme nouzi také neměli. Slečny z agentury 
nám připravily  pár  zajímavých  výletů,  abychom poznali  zvyky,  tradice  a  krásy  Španělska. Navštívili  jsme 
centrum  města  s komentovanou  prohlídkou, 
podmořský  svět  OceanoGrafico,  představení 
Flamenca, koryto vyschlé řeky Turia, kde se dnes 
nachází park a také jsme absolvovali krásný výlet 
na  lodi.  Vše  jsme  si  ještě  doplnili  vlastním 
objevováním  města  nebo  například  pěším 
výletem  do  místních  hor.  K ochlazení  za 
teplejších  dní  nám  velmi  dobře  posloužila  pár 
minut vzdálená pláž. 

Pracoval  jsem  ve  firmě  Berbegal,  kde 
jsem  byl  hned  první  den  proveden  a  bylo  mi 
ukázáno,  jak  to ve  firmě chodí. V Berbegalu se 
specializují  na  malé  ocelové,  mosazné  nebo 
hliníkové  díly,  jedná  se  spíše  o  nějaké 
vymezovače poloh, matky, uzávěrky a různé menší součástky. Náplní mojí práce bylo vypracovávání výkresů 
podle požadavků zákazníka nebo na základě zaslaných dílů. Mezi  zákazníky firmy patří  i velké firmy  jako 
například BMW. Dále jsem také vypracovával tabulky kapability výroby nebo například kontroloval díly, na 
které bylo podezření, že by mohli být vadné. V kanceláři jsem pracoval ještě spolu s Ramonem a Philipem, 
jazykovou bariéru jsme hravě překonali za pomoci moderních technologií, a tak nedošlo k žádné chybě či 
omylu. Pracovní tempo je ve Španělsku mnohem pomalejší, než jsem byl zvyklí z firem u nás v Česku, tudíž 
problém se zpožděním nebo nestíháním termínu se zde vůbec neobjevil. Bylo tomu spíše naopak, že jsme 
pro mě občas museli hledat další práci navíc. 

Celou stáž beru jako velký přínos k mému současnému vzdělání, protože jsem viděl spostu věcí, o 
kterých jsme si ve škole pouze povídali. Mezi takovéto případy patří kompletní ovládání drátořezu, nebo 
vlastní provoz a práce kolem CNC strojů v praxi. S výkresovou dokumentací jsme neměl sebemenší problém, 
jen mě praxe ve firmě naučila, že ne vždy se lpí na normované měřítka či velikosti písem. Každému tuto 
zkušenost vřele doporučuji. 

Chtěl bych tímto ještě jednou moc poděkovat paní Ing. Marii Kramsové a panu řediteli Ing. Jaroslavu 
Semerádovi, že nám byla tato zkušenost za podpory evropské unie, která nám poskytla potřebný rozpočet 
na realizování celé akce, zprostředkována a umožněna. 

 
 

 
   (Philipe Sanchez Rodruguez)                                    (Ramón Lacomba) 



 

 

 
      (Tomas Berbegal del Olmo) 
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