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Na konci září 2013 vyjela do Španělska na pracovní stáž další skupina šesti žáků, aby si otestovala své 
profesní kompetence a získala nové odborné znalosti a dovednosti v mezinárodním prostředí. Do 
Granady jsme se všichni moc těšili a naše očekávání se opravdu naplnila. 
 
Kolegové, kteří již nějakou stáž s žáky absolvovali, vědí, že je důležitý výběr destinace, pečlivá 
organizace a příprava výjezdu, výběr pracovišť. Ale úplně nejdůležitější podmínkou kvalitní stáže jsou 
samotní účastníci. Ani ten nejpreciznější výběr stážistů nemusí být zárukou, že vše půjde hladce a bez 
problémů. Mnohé vlastnosti žáků se projeví až za určitých okolností. A právě třítýdenní stáž v naprosto 
novém prostředí, daleko od domova, rodičů a přátel je tou situací, kdy se nám „ptáčci“ vybarví. 
 
Naštěstí se nám i pro tentokrát výběr stážistů vydařil. Annamarie Garbová, Šárka Velcová, Marie 
Hanischová, Markéta Procházková, Vojta Prokeš a Ondra Suška byli žáci z různých tříd, odlišných oborů 
a dokonce mezi nimi byly docela velké věkové rozdíly. Každý z nich se zajímal o něco jiného. Škála 
jejich zájmů byla opravdu různorodá. Od tvrdého sportovního tréninku až po zálibu ve zkrášlování vizáže 
a studiu módních trendů. Před výjezdem o sobě ve škole v podstatě nevěděli. Snad jediné, co je 
spojovalo, byl opravdový zájem o obor, který studují a vědomí, proč se stáže účastní. Myslím, že toto je 
pojítko, které bylo nutné, aby se mezi sebou domluvili, aby společně překonali drobné zádrhely a cíle 
stáže byly naplněny. Prostě nebyli jsme na „dovolené“. 
 
Stážisté věděli, proč jsou v Granadě a proto i rozmístění na pracoviště brali se stoickým klidem 
a navzájem si nezáviděli. Každý z nich byl rád za to „své“. Zmiňuji se o tom, protože především stážisté 
oboru Kuchař pracovali na naprosto odlišných provozovnách (restaurace s bufetovým výdejem 
a opravdu multikulturním personálem;  moderní restaurace s minutkovou kuchyní a snahou získat 
stabilní klientelu; miniaturní kuchyň s jedním kuchařem, který umí vařit lacině, ale velmi chutně). Děvčata 
z oboru služeb cestovního ruchu pracovala v hostelech, protože Granada je nádherné město s bohatou 
historickou tradicí a je plná lákadel pro turisty. Servírka „bojovala“ o přízeň hostů s náročným 
a výkonným personálem moderní 
restaurace. 
 
Nebyli jsme sice na dovolené, ale také 
jsme si užili bonusy atraktivní a turisty 
milované destinace. Arabský skvost 
Alhambra, procházka do Los Cahorros na 
úpatí pohoří Sierra Nevada, Córdoba aj. 
Vyjmenovala jsem pouze zlomek toho, co 
bylo nové, krásné a „poznávací“. Ale sami 
stážisté by mi jistě připomenuli posezení u 
churros con chocolate nebo u typicky 
španělského nápoje – sangrie. A není nic 
příjemnějšího než podzimní procházka 
úzkými a malebnými španělskými uličkami 
se zmrzlinou v ruce a hřejivým sluníčkem 
nad hlavou.  
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