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Dlaczego chciałaś wyjechać za granicę? 

Ponieważ chciałam zobaczyć coś nowego, nauczyć się języka czeskiego 

(nie uczymy się go w szkole), poszerzyć moją wiedzę z zakresu hotelarstwa 

oraz poznać nową kulturę i ludzi. 

Czy w trakcie praktyk robiłaś coś z czym nie miałaś do czynienia w Polsce? 

W Polsce pracowałam w kilku hotelach - większość zadań się powtarzało, 

ale faktycznie z jedną rzeczą zaczęłam sobie lepiej radzić po powrocie. Nigdy 

nie chciałam być kelnerką, ponieważ nie jestem na tyle odważna, żeby podejść 

do klienta na sali, czyli osoby, której nie znam. Podczas stażu w Czechach się 

odważyłam. Za każdym razem było to deprymujące przeżycie, ale przynajmniej 

wróciłam z większą odwagą i mniejszym stresem. 

Co robiłaś na praktykach? 

Pierwszy tydzień praktyki wypełnił nam housekeeping. Bardzo mi się podobała 

ta praca. Ludzie, którzy tam byli mieli dużą energię do pracy, próbowali mnie 

bardziej poznać i to pokazywało, że interesują się mną, byli zawsze uśmiechnięci. 

A co dokładnie robiłam? Ścieliłam łóżka, odkurzałam, myłam okna, ścierałam 

kurze, zanosiłam brudną pościel i przynosiłam czystą. 

W drugim tygodniu poznawałam obowiązki recepcjonisty. Tam też byli bardzo 

mili ludzie. Niszczyłam niepotrzebne papiery i segregowałam dokumenty, 

sprawdzaliśmy stan kuchenek, zapoznawaliśmy się z pracą recepcjonistki 

oraz z dokumentacją hotelową . 

W trzecim i czwartym tygodniu wypełniałam zadania kelnerki. Większość 

pracowników pomagała bardzo nam początkującym. Do moich zadań należała 

obsługa gości, składałam także serwetki, przygotowywałam nakrycia na stoły, 

polerowałam sztućce, sprzątałam po śniadaniu i odkurzałam  sale.  

Co robiłaś w trakcie czasu wolnego?  

Organizator stażu przewidział dla nas bardzo dużo atrakcji - co weekend 

coś nowego. Zobaczyliśmy bardzo dużo miejsc miedzy innymi:  

- ZOO w Ostrawie, było bardzo ciekawie, mogłam zobaczyć zwierzęta, które 

zawsze chciałam zobaczyć na żywo, bardzo się cieszyłam z tego wyjazdu. 

- zabytkową hutę, bardzo ciekawe miejsce, przekazano nam sporo informacji 

o historii huty, samo zwiedzanie było także interesujące, bo większość z nas nie 

widziała nigdy huty od środka 

- zegar w Ołomuńcu, który o każdej równej godzinie grał melodie, 

a symboliczne figurki zainstalowane w jego wnętrzu odgrywały swój mały 

spektakl 

- Brno - dzięki opowieściom pani przewodnik dowiedziałam się wielu inter-

esujących rzeczy o tym mieście, które na długo zapadnie mi w pamięć  

- muzeum interaktywne - bardzo mi się tam podobało, świetne miejsce, 

zgromadzono w nim ciekawe instrumenty i gadżety, dzięki którym można się 

wiele nauczyć 

- tor gokartów elektrycznych, było naprawdę wiele doznań podczas jazdy 

- park trampoline, była to ostatnia atrakcja, dzięki której mogliśmy się w pełni 

zrelaksować. 

Na zakończenie stażu otrzymaliśmy dyplomy i słodkie upominki. Podczas 

całego stażu wszyscy dobrze się bawili i bardzo bym chciała jeszcze raz wziąć 

udział w takim projekcie.  
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Proszę powiedzieć, kto uczestniczył w projekcie? 

W stażu w czeskiej Ostrawie odbywającym się w terminie od 13 marca do 8 kwietnia 2022 roku brało udział 

30 uczniów i uczennic kształcących swoje umiejętności w trzech zawodach: technik reklamy, technik hote-

larstwa oraz technik organizacji turystyki. 

 

Gdzie uczniowie odbywali swoje praktyki? 

Uczennice kształcące się w zawodzie technik reklamy odbywały swoje praktyki w agencjach reklamowych 

zlokalizowanych w różnych dzielnicach Ostrawy. Miały okazję poznać praktyczną stronę zawodu i wyko-

rzystać swoje umiejętności teoretyczne. Zróżnicowany profil działalności reklamowej firm pozwolił uczen-

nicom zapoznać się ze stroną produkcyjną lub kreatywną w firmach. Uczennice poznały urządzenia wyko-

rzystywane w agencjach produkujący opakowania, banery reklamowe, systemy identyfikacji wizualnej fir-

my. Uczestniczyły też w pracach kreatywnych m.in. tworząc reklamę radiową na potrzeby reklamodawcy 

z firmy w Ostrawie na potrzeby mediów reklamowych w Polsce. 

Uczennice kształcące się w zawodzie technik hotelarstwa odbywały praktyki w 4* hotelu  

Best Western Hotel w Ostrawie. Uczennice odbywały praktykę wykonując pracę służby pięter – dbając 

o czystości i porządek w pokojach  kompleksu hotelowego. Poznały tez zasady pracy gastronomii hotelo-

wej, nakrywając do stołów i serwując potrawy w restauracji hotelowej. Poznały też  pracę w recepcji  i ad-

ministracji hotelowej. Uczestniczyły też przygotowaniach konferencji, które odbywały się w hotelu. 

Uczennice i uczniowie kształcący się w zawodzie technik organizacji turystyki poznawali specyfikę przed-

siębiorstwa branży turystycznej w ZOO Ostrawa. Poznali zasady organizacji imprezy turystycznej i prak-

tycznego przekazywania informacji turystom. Poznali też różne trasy turystyczne i edukacyjne w ZOO 

Ostrawa. 

 

Jakie korzyści wynieśli uczniowie z odbywanego stażu?  

Uczennice i uczniowie uczestniczący w stażu, wzbogacili swoje umiejętności zawodowe oraz językowe. 

Mieli możliwość poznania podstawowych zwrotów z potocznego i zawodowego języka czeskiego. Podsta-

wowym językiem komunikowania się z pracodawcami był jednak język angielski. Uczennice i uczniowie 

poznawali nowe zwroty i terminy zawodowe w języku angielskim, ale też można było zauważyć coraz 

większą swobodę w posługiwaniu się językiem angielskim, przełamanie często bariery psychologicznej 

w posługiwaniu się językiem obcym.  

 

 Z jakich  dodatkowych  atrakcji korzystali  uczestnicy projektu? 

Dzięki odbywającym się wycieczkom uczennice i uczniowie poznawali kulturę i historię Czech, często ma-

jącą wspólne punkty odniesienia z kulturą i historią Polski. W czasie mojego  pobytu  w Ostrawie odbyły 

się wycieczki tematyczne do kompleksu hutniczego - Huty Vitkovice, niegdyś największej huty żelaza 

w Czechach, a teraz muzeum techniki oraz Kopalni „Michał” w Michałkowicach. 

Uczniowie uczestniczyli też  w wycieczce turystyczno - krajoznawczej do historycznej stolicy Moraw – 

Ołomuńca. 

Rekreacji i wypoczynkowi po godzinach praktyki sprzyjały też wyjścia do Parku trampolin oraz atrakcje 

na torze gokartowym. Uczniowie mieli też dostęp do hotelowej siłowni z której chętnie korzystali . 

 
cd. na str. 4 
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Jakie warunki lokalowe mieli zapewnione uczestnicy projektu? 

Warunki lokalowe w których przebywali uczniowie były bardzo dobre – uczniowie mieszkali  w Hotelu 

3* Lowcost w Ostrawie. Mieli do swojej dyspozycji pokoje 2 – osobowe z łazienką, lodówką, telewizorem 

i dostępem do bezprzewodowego Internetu. Uczestnicy stażu mieli zapewnione 2 posiłki dziennie – śnia-

danie i obiadokolację. Dodatkowo mieli możliwość przygotowania drugiego śniadania – z produktów śnia-

daniowych. 

 

Jak układała się pani współpraca z przedstawicielami organizacji Educare et Labora w Ostrawie? 

W realizacji programu stażu mogłyśmy liczyć na wsparcie pracowników organizacji przyjmującej: Educare 

et Labora w Ostrawie. Miałyśmy możliwość kontaktu telefonicznego i wiadomości słownej – praktycznie 

24 h/dobę. Opiekunowie praktyki z ramienia  Educare et Labora w Ostrawie wspierali nas w różnych sytu-

acjach i towarzyszyli podczas organizowanych imprez i wycieczek, pomagając w opiece nad uczniami. 

 

Co przekazałby pani uczniom zastanawiającym się nad uczestnictwem w podobnych projektach?  

Doświadczenia związane ze stażem nauczyły uczniów większej samodzielności i radzenia sobie ze stresem, 

dbałości o swoje rzeczy osobiste. Dla niektórych był to pierwszy samodzielny wyjazd, bez opieki rodziców 

przy zachowaniu zasad funkcjonowania w grupie, wspomagania się, współpracy z innymi osobami o róż-

nych przyzwyczajeniach  i światopoglądzie. Można zauważyć też nabycie umiejętności radzenia sobie 

w sytuacjach nietypowych – np. zmiana organizacji ruchu zmusiła uczniów do znalezienia nowych połą-

czeń komunikacyjnych i powiadomienia opiekunów  w miejscu praktyki o przewidywanym spóźnieniu. 
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 Na przełomie marca i kwietnia 2022 roku uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zawierciu uczący się 

w zawodach technik hotelarstwa, technik reklamy i technik organizacji turystyki mieli okazję uczestniczyć w prak-

tykach zagranicznych w czeskiej Ostrawie. Było to możliwe dzięki udziałowi szkoły w projekcie 

pn. Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu nr: 2019-1-PL01-KA102-064283 finansowanym ze środków Europe-

jskiego Funduszu  Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach programu 

Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.  

 Trzydziestoosobowa grupa uczniów przez prawie miesiąc doskonaliła swoje umiejętności zawodowe w ho-

telach, drukarniach, agencjach reklamowych, a nawet zoo. Uczniowie mieli możliwość zobaczyć, jak wygląda praca 

w Czechach, zdobyć nową wiedzę i doświadczenie w swoich zawodach, a także rozwinąć umiejętności językowe 

z zakresu języka angielskiego i czeskiego. Wszyscy stawiali czoła zleconym im zadaniom zawodowym, a także uczyli 

się współpracy zarówno w nowym środowisku, jak i między sobą. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik 

reklamy poznali działanie różnych urządzeń (drukarki, plotery), pracowali manualnie z reklamą (laminowanie, 

przycinanie i wycinanie, pakowanie), a nawet pomagali montować reklamę u klientów. Przyszli technicy hotelarstwa 

pomagali kelnerom rozkładać naczynia i sztućce na stołach, sprzątali w pokojach hotelowych i obsługiwali recepcję. 

Z kolei uczniowie kształcący się w zawodzie technik organizacji turystyki mieli sporo frajdy w swojej pracy, ponieważ 

pracowali w zoo. Zapoznawali się tu z obsługą ruchu turystycznego w obiekcie odwiedzanym przez turystów. Oprócz 

pracy była też zabawa i sporo atrakcji. Młodzież mogła poszerzyć swój zasób wiedzy na temat kultury Czech. Panie 

opiekunki zadbały o to, by ciekawie i przyjemnie wypełnić czas wolny - nocny spacer po Ostrawie, kiełbaski 

na ognisku, spacery w pobliskim parku. Dziewiętnastego marca zorganizowano wycieczkę do Ogrodu Zoologicznego 

w Ostrawie, a następnie wszyscy przeszli do Nowego Ratusza, z wieży którego można było podziwiać piękne widoki 

na rozciągające się w dole miasto. Już następnego dnia uczniowie zwiedzali Brno poznając ciekawą historię miasta 

i jego architekturę. Pani przewodnik nie szczędziła zwiedzającym anegdot i zaskakujących historyjek o Brnie. 

W dalszej kolejności, dwudziestego szóstego marca, uczniowie odwiedzili Planetárium Ostrava, a dwudziestego 

siódmego marca Hutę Vitkovice - niegdyś największą hutę żelaza w Czechach, która teraz została przeznaczona 

do zwiedzania z przewodnikiem, a czasem odbywają się tam różne imprezy kulturalne. Tydzień później, drugiego 

kwietnia zorganizowano wycieczkę do nieczynnej Kopalni Węgla Kamiennego Michał, w dawnym miasteczku 

Michałkowice. Po zakończeniu eksploatacji, kompleks obiektów kopalni został zachowany jako muzeum. Uczniowie 

mogli tam również zobaczyć działanie maszyny parowej, która została podarowana właśnie tej kopalni. Trzeciego 

kwietnia grupa oprowadzana przez przewodniczkę podziwiała piękną i nadzwyczaj interesującą architekturę 

Ołomuńca. W ostatnim tygodniu pobytu w Czechach zorganizowano dla grupy wyścigi na gokartach w E-MOTION 

Park Ostrava. Jazda była szybka, a zabawa przednia, bo ścigali się nie tylko uczniowie, ale i jedna z pań nauczycielek, 

która pojechała tam wraz z podopiecznymi. Niedosyt po jeździe na gokartach został zaspokojony dodatkową atrakcją 

w jednym z ostrawskich parków trampolin. W piątek, ósmego kwietnia, odbyło się oficjalne zakończenie praktyk 

i rozdanie certyfikatów potwierdzających odbyty staż, a już w południe następnego dnia wszyscy byli w Polsce 

w swoich domach, zadowoleni, bogatsi o nowe umiejętności i piękne wspomnienia. 
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Ekonomiści na stażu 

 Na przełomie kwietnia 

i maja uczniowie Technikum nr 3 

w Zawierciu, kształcący się w za-

wodach technik ekonomista,  

technik hotelarstwa i  technik 

organizacji turystyki uczestniczyli 

w stażu zagranicznym  w Ostra-

wie. Był on organizowany w ra-

mach projektu pod nazwą Zagra-

niczne doświadczenie kluczem do 

sukcesu finansowanym ze środ-

ków PO WER.  

 Uczniowie zostali zakwa-

terowani w hotelu LowCost. 

W ramach stażu uczestnicy odby-

wali praktyki zgodnie z zawodem, 

w którym się kształcącą. Mieli 

okazję doskonalić wiele umiejęt-

ności i wykazać się nabytą w szko-

le wiedzą.  

 Wyjazd obfitował także 

w wiele atrakcji, tych turystycz-

nych: wizyta w ostrawskim zoo, 

zwiedzanie Brna, Ołomuńca 

oraz stolicy Czech – Pragi, a także 

tych o charakterze rozrywkowym:  

wizyta w parku trampolin oraz na 

torze gokartowym. Udział w stażu 

dostarczył wrażeń, które z pewno-

ścią na długo pozostaną w pamię-

ci uczniów. 



 

W zoo 
 Praktyki w ZOO Ostrava, jak i cały wyjazd do Ostrawy, były dla nas bardzo cennym przeżyciem. Dzięki 

wsparciu naszych opiekunów oraz dobrej współpracy z pracownikami zoo mogliśmy rozwinąć nasze zdolności języ-

kowe oraz praktyczne. Zoo poznawaliśmy jako obiekt turystyczny, którego głównymi gośćmi są właśnie turyści. Poza 

praktykami, dzięki udziałowi w projekcie, poznaliśmy najpiękniejsze miasta w Czechach, w tym m.in. Brno, które 

zadziwiło nas swoją piękną architekturą i odmiennością od reszty kraju, a także Ołomuniec, miasto niepozorne 

i małe, ale skrywające wiele pięknych atrakcji, które przyciągnęły naszą uwagę. Wyjazd na praktyki był dla nas niezap-

omnianym przeżyciem, które każdy z nas chętnie powtórzyłby jeszcze raz! 
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Turyści w INFO – CENTRUM 
 W maju 2022 roku uczennice kształcące się w zawodzie technik organizacji turystyki odbyły staż zawodowy 

w Czechach. Oto ich relacja z podejmowanych w ramach stażu aktywności: 

Podczas stażu pracowałyśmy w INFO – CENTRUM w Galerii Gong w Dolnych Witkowicach. Organizowane 

są tam międzynarodowe konferencje, a także wystawy artystyczne.  

Na początku jednak poznawałyśmy same Dolne Witkowice. Przewodnik, z wykorzystaniem audiobooka 

w języku polskim, oprowadził nas po Bolt Tower, zwiedziłyśmy także  Wielki i Mały Świat Techniki, 

czy też Muzeum Górnictwa. 

W biurze zapewniono nam odpowiedni sprzęt komputerowy, dzięki któremu zajmowałyśmy się 

m. in. tłumaczeniem na język polski korespondencji mailowej oraz rozpisywaniem imprez turystycznych 

po polsku. Dzięki tej pracy poznałyśmy język czeski,  

a także rozwijałyśmy umiejętność porozumiewania się w języku angielskim. 



Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko 
jej autorów i Komisja Europejska, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ oraz Europejski Fundusz 
Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój nie ponoszą odpowiedzialności 
za jej zawartość merytoryczną. PUBLIKACJA BEZPŁATNA. 

Hotelarskie praktyki 

 Staż uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa odbywał się w hotelu Best 

Western Hotel Vista w Ostrawie. Nasza praca zorganizowana została naprzemiennie: w pierwszym 

i trzecim tygodniu zostaliśmy przydzieleni do służby pięter, w drugim i czwartym tygodniu praco-

waliśmy w restauracji jako kelnerzy.  

 Podczas pracy w służbie pięter główna pokojowa przydzielała nas do różnych pokojówek. 

Porozumiewaliśmy się z nimi głównie po polsku, ponieważ czeski jest dość podobny do polskiego, 

ale czasem też po angielsku. Wraz z pokojowymi zajmowaliśmy się sprzątaniem pokoi zajętych 

przez gości, pokoi z których goście wyjechali, a także tych zarezerwowanych. Do moich prac należa-

ła między innymi wymiana worków na śmieci, ręczników, ścieranie kurzy, odkurzanie, mycie 

podłóg, wymiana pościeli. Praca była dostosowana do moich możliwości, nie dawano mi ciężkich 

rzeczy do zrobienia. Panie pokojowe były miłe i wyrozumiałe, gdy nie rozumiałam wszystkiego, 

co mówiły. 

 Inne obowiązki czekały nas podczas pracy w restauracji. Naszym zadaniem było między 

innymi  nakrywanie stołów,  obsługiwanie gości podczas obiadów i śniadań, polerowanie sztućców 

i naczyń, składanie serwetek, pomoc w przygotowaniu sal konferencyjnych i obsługiwanie podczas 

przerw kawowych. Tu mieliśmy większy kontakt z gośćmi, którzy mówili w różnych językach, 

ale kelnerzy pomagali nam w porozumiewaniu się z nimi. Pani menadżer była bardzo miła, oprowa-

dziła nas na samym początku po restauracji i kuchni. Moim ulubionym zajęciem na restauracji było 

dość relaksujące składanie serwetek. 


