
Stáž žáků ve firmách Braga (Portugalsko)  - Souhrnná zpráva

Projekt: Erasmus+ Pracovní stáže žáků ve firmách
Název: Let's become better with Erasmus+
Termín: 3. - 17. 9. 2021
Počet účastníků: 14 + 1 doprovodná osoba
Pracovní zaměření a obory: 3. a 4 ročník oborů Automechanik, Autotronik a Strojník
Místo stáže: Braga (Portugalsko)

Příprava:
- všichni účastníci byli vybráni již před začátkem prázdnin (viz. článek - Výběr

účastníků) a během prázdnin absolvovali další přípravu prostřednictvím online
prostředí Google Classroom a plněním stanovených úkolů

- veškeré podklady a materiály byly pak zaslány partnerské organizaci v Portugalsku,
která podle zaslaných profilů žáků, jejich životopisů a dalších informací zajistila pro
každého vhodné pracovní umístění

- žáci absolvovali před výjezdem 2x školení (bezpečnost, informace, situace spojená s
Covid-19, testování, vyplňování online formulářů atd.)

Stravování:
- plná penze v hotelu, snídaně formou bufetu, obědy a večeře vždy 3 chody
- během pracovního týdne snídaně a večeře v hotelu a obědy zajištěny v restauracích

přímo u pracovišť během obědové pauzy
- obědy během volných dnů a na výletech byly vždy zajištěny přímo ve městě

1. den - pátek
- v ranních hodinách cesta autobusem na letiště do Krakowa (PL) a odtud pak

letadlem společnosti Ryanair do Porta (cca 3,5 hodiny letu). Z Porta pak
autobusem do města Braga (50 km od Porta)

- ubytování v Hotelu Basic Hotel Braga by Axis (2 a 3 lůžkové pokoje s
koupelnou)

- úvodní instrukce, bezpečnostní školení, pracovní rozmístění, první
seznámení s městem

2. den - sobota - BRAGA
- prohlídka města Braga a jeho okolí s průvodcem (historické centrum města,

autobusem na poutní místo Bom Jesus do Monte a Santuario do Sameiro
atd.)

- v podvečer volno



3. den - neděle - PORTO
- výlet s průvodcem do Porta (prohlídka centra města s mnoha

pamětihodnostmi, vyhlídková plavba lodí, prohlídka okolí řeky Rio Douro a
jejích promenád, návštěva továrny Porto Cruz - portské víno spojená s
degustací, společný oběd a volno k samostatné prohlídce města

4. - 8. den - pondělí až pátek - PRACOVNÍ DNY
- žáci rozděleni do 7 firem přímo v Braze nebo jejím nejbližším okolí
- pracují vždy 2 až 3 společně v jedné firmě až na jednoho strojníka, který

pracoval sám
- pracovní doba se lišila podle zaměstnavatele, ale vždy byla cca 7 hodin + 1

hodina přestávky na oběd (průměr 10.00 až 18.00 hod)
- doprava na pracoviště a zpět byla zajištěna autem přímo od hotelu
- vybavení servisů zcela dostatečné a srovnatelné s ČR
- pracovní morálka a tempo mnohem volnější
- všichni žáci prováděli běžné servisní úkony a opravárenské činnosti v

souvislosti se svým odborným zaměřením a věnovali se také přípravě na své
závěrečné zkoušení z ECVET oblastí: seřízení geometrie, výměna kola a
pneumatiky a její vyvážení, měření emisí a kontrola a seřízení zapalování

- na každém pracovišti byl žákům přidělen mentor (osoba odpovědná za
pracovní náplň na pracovišti)

Pracoviště:
- Fernandes 2020 unipessoal Ltd. (Zb. Šenkýř, T. Vrabec)
- VCI Automobiles and Parts ( F. Žaludek, R. Vašek, P. Kantor)
- BR Car Oficina Auto ( D. Pasz, V. Karkoška)
- Auto Dakar (T. Magera, M. Krupčík)
- Auto Stop (A. Haltof, L. Tomanec)
- Garagem Gastao (A.R.M. Mohamed, K. Peterka)
- Brás e Vasconcelos (J. Vítek)

9. den - sobota - ATLANTSKÝ OCEÁN
- cesta k Atlantskému oceánu do známého a populárního města Viana do

Castelo
- prohlídka města a jeho památek
- prohlídka historických vozidel - Sport and Luxurious Veteran Car Show
- pobyt na pláži, koupání, surfing

10. den - neděle - národní park PENEDA GERÉS
- cesta autobusem do NP (koupání v přehradě, JetSki, zábava)
- piknik v NP



- výlet vyhlídkovým autobusem do hor
- přechod hranic do Španělska
- cesta k vodopádům a koupání v NP

11. - 14. den - pondělí až čtvrtek - PRACOVNÍ TÝDEN
- běžný pracovní týden
- čtvrtek přezkoušení z činností dle ECVET (viz. výše)

15. den - pátek - vyhodnocení a návrat do ČR
- slavnostní vyhodnocení pracovní stáže a předání certifikátů
- společná večeře
- návrat do Havířova přes Porto - Krakow

Poznámky a postřehy z pobytu:

- skvělá organizace všech aktivit
- jednoduchá doprava do práce a zpět
- dobré pracovní zařazení odpovídající studovanému oboru
- naprosto vyčerpávající doprovodný program stou výletů spojený se spoustou výlezů

a aktivit
- skvělí a pohodoví lidé
- nadstandardní ubytování v hotelu a čistota
- skvělé snídaně, ale trochu slabší večeře (stále stejná polévka a poněkud neobvyklé

kombinace - na naše poměry, ale okay, velmi málo zeleniny)
- možnost vybrat si oběd podle své chuti
- příjemné ceny kdekoliv ve městě srovnatelné s ČR
- všude se dá dojít pěšky během pár minut a centrum města jen pro pěší
- výborný průvodce Leandro
- mnoho možností seznámit se s účastníky stáží z jiných zemí (Slovinsko, Turecko,

Polsko, Rumunsko, Ukrajina….)
- příjemné klima a počasí
- NAPROSTO SKVĚLÍ, SPOLEHLIVÍ a ZODPOVĚDNÍ žáci

NEGATIVA:

- Portugalština je nám opravdu velice vzdálená a anglicky neumí úplně každý (mladší
ano, ale starší méně)

- nutnost testování na Covid pro ty, kteří nejsou očkovaní (mimochodem v Portugalsku
je očkováno již 80% obyvatelstva)

- Covid-19 - nutnost používat roušky všude v hotelu a tam kde je více lidí, ale ve
skutečnosti je místní nosili stále a všude jen s výjimkou pobytu v restauraci (i když to



po místních pravidla nevyžadovala, přijali tuto “módu” za svou) - vysvětlení je ale
velice jednoduché.

- Kamarád Leandro mi řekl: “Nikdo nechceme aby se ta potvora Covid vrátil a zase
jsme byli všichni zavření. Milujeme svobodu a chceme žít a užívat si krásného
Portugalska tak, jak jsme byli zvyklí. Maličkost jako roušky je hloupost, kterou jsme
ochotni zaplatit. A až přijedeš příště, tak uvidíš, jak se dokážeme smát a bavit již v
plné kráse.” - A já mu věřím a těším se na další návštěvu.

Děkuji všem účastníkům stáže Erasmus+ za spolupráci, spolehlivost a za to, že dělali čest
nejen naší škole, ale i ČR.

Koordinátor programu Erasmus+ a doprovodná osoba

Ing. Martin Fišer

ODKAZY na videa na YouTube:

Výlet k oceánu: https://youtu.be/Pe_lqnI1t4A
Výlet do NP: https://youtu.be/la6kRvZOrHw
Komplet Braga: https://youtu.be/mVGy662Wn3Q

Fotogalerie níže:

https://youtu.be/Pe_lqnI1t4A
https://youtu.be/la6kRvZOrHw
https://youtu.be/mVGy662Wn3Q







































