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Viděli, slyšeli, odešli s přihláškou na stáž 
 

Ostrava, 29. května 2017 – Irsko, Francie, Španělsko, Rakousko - čtyři země a čtyři skupiny stážistů. O své 

zážitky a zkušenosti se dnes 27 žáků z Krakovské podělilo na netradičně pojaté závěrečné konferenci ke 

stážím Erasmus+. 

 

Ti, kdo vyjeli za zkušenostmi, poznali práci v hotelích, penzionech a restauracích za hranicemi Česka. Pro svoje 

spolužáky si nyní přichystali výstavu fotografií, kvízy, ochutnávky a ukázky tanců z daných zemí. „Je to super, 

dozvědět se o všech stážích na jednom místě. Člověk si může vybrat, kde by se mu líbilo nejvíc, kdyby chtěl 

vyjet taky. Já jsem se dnes nadchl pro anglicky mluvící země,“ svěřil se Matěj Ficbauer ze třídy HRP1. 

 

Čtyřmi stanovišti, u kterých bylo slyšet angličtinu, francouzštinu, španělštinu a němčinu, prošli postupně žáci 

celé školy. „Letos jsme diseminační konferenci pojali jinak než v minulých letech. Prezentace sice promítáme 

jako vždy, ale k tomu jsme zařadili i toto interaktivní setkání, které má žáky školy více přitáhnout k pracovním 

stážím v zahraničí,“ uvedla Markéta Kulhánková, koordinátorka projektů Erasmus+. 

   

Součástí pondělního setkání bylo i hlasování o 

nejhezčí fotografii ze stáže. Hodnotné ceny 

dostaly fotky hned ve dvou kategoriích – jednu 

volili příchozí žáci, druhou vybírala porota z řad 

pedagogů. Vítězkou obou kategorií se nakonec 

stala Kateřina Moravová se svým nočním 

snímkem Eiffelovy věže v Paříži.   

 

Na příští školní rok jsou pro žáky připraveny další 

čtyři pracovní stáže – v Anglii, v Irsku, v Itálii a 

v Rakousku. Zájemci mohou již nyní odevzdávat 

přihlášky, v červnu se pak konají výběrová řízení. 
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Střední škola společného stravování 

Ostrava-Hrabůvka, p. o. se zaměřuje 

na vzdělávání žáků v učebních a 

studijních oborech: kuchař, číšník, 

kuchař-číšník, cukrář, hotelový a 

restaurační provoz a služby 

cestovního ruchu. Absolventi 

učebních oborů mají možnost 

pokračovat ve dvouletém 

maturitním nástavbovém studiu. 

Škola zajišťuje též vzdělávání 

dospělých formou dálkového 

studia, organizuje různé 

gastronomické kurzy.  

 


