
 

Zápisy z týdenní stáží z předchozích let 

Každoročně tráví přibližně  dvacet žáků maturitních oborů ekologie a životní prostředí, hotelnictví i 
několik žáků učebního oboru zemědělec - farmář týdenní stáž ve Zwickau.  

Program zajišťuje Saský zemský úřad pro životní prostředí a detašované pracoviště Střední 
zemědělská škola ve Zwickau (Fachschule für Landwirtschaft Zwickau). 

Za SOŠ a SOU organizuje spolupráci již řadu let paní učitelka Mgr. Irena Berná. 

Program pobytu 2017 

Třetí zářijový týden strávila skupina našich studentů opět na partnerské škole ve Zwickau. 
V pondělí si prohlédli centrum Drážďan, Zámecký hotel Eckberg, zámek Pillnitz a největším zážitkem 
pro všechny byla jistě návštěva Drážďanské státní opery. 
Druhý den prožili v přírodě a každého zaujalo něco jiného – chráněná krajinná oblast „Triebtal“, 
Senný hotel s jízdárnou a koňským fitcentrem, chov vodních buvolů či projížďka kočárem. 
Ve středu absolvovali okružní jízdu a procházku Berlínem. Hlavní město SRN si prohlédli i z kopule 
parlamentu. 
Předposlední den si vyslechli přednášky o německém školství, dotacích z EU do ochrany krajiny a 
aktivně se zúčastnili výuky ekologie. Samozřejmě si prohlédli i město Zwickau a večer si ještě stihli 
zasoutěžit. 
V pátek se vraceli domů plni dojmů, zajímavých informací a především si vyzkoušeli své jazykové 
znalosti v praxi. 

Program pobytu v 2016 

Od 19. 9. do 23. 9. 2016 absolvovala další skupina studentů  oborů Ekologie, Hotelnictví a 
Zemědělec spolu s pedagogy paní Mgr.I.Bernou a paní Ing.K.Holasouvou pobyt ve Zwickau. Na 
programu byly tentokrát Drážďany, Triebtálské údolí, Berlín, Zwickau a Freiberg. Tak jako každý rok 
se vrátili obohaceni o velké množství informací ze svých oborů, zajímavostí a zážitků. Pobyt byl i 
velkou motivací k rozšíření znalostí německého jazyka. 
10. 10. 2016 navštívili naši školu zástupci partnerské školy ve Zwickau – pan ředitel Baumgartl, pan 
zástupce Jansen a pánové Ketzel a Hafenkorn. Uneseni byli především příjemným přijetím u pana 
ředitele Kubáta a návštěvou sklárny Ajeto v Lindavě. 

Program pobytu v 2015 
Po návštěvě partnerské  školy ve Zwickau následovala návštěva ekologického a školicího střediska v 
Krušných horách. Prohlídka byla spojena se zajímavou besedou. A to  na téma ekologické 
hospodaření a získávání dotací z EU. 
Po té následovala návštěva rodinných farem a ukázka hospodaření.Žáci se také  blíže seznámili 
s  chráněnou krajinnou oblastí Triebtal – Elstertalbrücke a viděli "zvnitřku" přehradu Pöhl. 
Každý rok mají naši studenti příležitost navštívit německý parlament a pohovořit si s poslancem za 
město Zwickau. 



Na posledním setkání zahájila jednání o možnosti získání letní měsíční praxe našich žáků u 
některých z německých hospodářských statků. Tato zkušenost by byla pro naše žáky jistě zajímavá. 
Věříme, že spolupráce bude v tomto směru úspěšná, tak jako v mnoha předchozích společných 
aktivitách. 

 


