
Pracovní stáž v Budapešti - ERASMUS+ 

 

V termínu 30. 5. – 19. 6. 2022 se vybraní žáci 2. a 3. ročníku naší školy oboru Hotelnictví a Cestovní ruch 

zúčastnili odborné pracovní stáže v rámci projektu ERASMUS+, aby tak získali odborné zkušenosti 

v luxusních hotelech a restauracích v hlavním městě Maďarska – Budapešti. 

Projektu se zúčastnilo 10 žáků, kritériem pro jejich výběr byla mimo jiné jejich odbornost a také znalost 

anglického jazyka, jelikož žáci museli projít jazykovým kurzem, neboť dorozumívacím jazykem na všech 

pracovištích byl právě anglický jazyk. 

Žáci byli rozděleni do jednotlivých středisek, kde pracovali v obsluze nebo kuchyni, a to v: 

The Three Corners hotel Anna 

Mellow Mood Hotels – Estilo Fashion Hotel, Expo Congress Hotel 

Jamie Oliver´s Italian Budapest 

Spíler Buda 

Trófea Grill Étterem 

V rámci stáže žáci odpracovali 15 dní, tedy 5 dní v každém týdnu. Volné dny pak byly vyplněny 

kulturním programem, který byl zaměřen na poznávání krás, kulturních tradic, pamětihodností  

a turistických atraktivit hlavního města Budapešti a jeho nejbližšího okolí.  Stážisté mimo jiné navštívili 

například Tropicárium, Muzeum gastronomie, a také lázně. Během svého pobytu plně využívali 

legitimaci MHD, díky které měli zdarma možnost cestovat po Budapešti všemi dopravními prostředky 

(metro, tramvaje, autobusy, trolejbusy a také lodní doprava na Dunaji). Ubytování žáků bylo v plně 

vybavených apartmánech v samém srdci města. 

Cílem projektu bylo, aby se žáci/stážisté seznámili s prací v prostředí moderních gastronomických 

provozech, poznali nové a jiné metody a technologie práce v odbytových a výrobních střediscích, ale 

také při práci na recepci hotelu. Nedílnou součástí pak bylo zvýšení jazykové úrovně žáků, přeci jen 

komunikace s hosty, ale také se spolupracovníky, probíhala v anglickém jazyce. Stážisté měli možnost 

nahlédnout pod pokličku fungování ekologicky udržitelného hospodaření hotelů a restaurací, které je 

v současné době velmi diskutovaným tématem. 

O bezpečnost žáků na místě se kromě koordinátora projektu z maďarské strany starali také 

pedagogové naší školy a samozřejmě mentoři na jednotlivých pracovištích. V průběhu celého projektu 

posílali žáci a pedagogové do školy fotky z různých pracovišť, které byly vkládány na FB a web školy a 

všichni tak měli možnost vidět místa, na kterých pracovali, ale i to, jak trávili volný čas. 

Žáci překonali počáteční obavy a strach, zejména z jazykové bariéry, ale také i z odloučení od rodin  

a přátel a po třech týdnech, kdy projekt končil, se jim nechtělo vracet domů. Mnozí z nich díky svým 

výborným pracovním dovednostem a přístupu k práci dostali nabídku na letní brigádu i možnost 

budoucího zaměstnání. Z toho můžeme usoudit, že cíl této mobility byl zcela naplněn. 
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