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Projekt zahraničních stáží je určen pro naše studenty a dva pedagogy. Během dvouletého
projektového období se celkem 30 žáků zúčastní pracovních stáží v podnicích v Itálii, Španělsku a
Dánsku a dva učitelé stráví 5 dní stínováním v zahradnickém podniku ve španělské Almeríi.
Nejprve se v září 2019 zúčastní 7 žáků oboru Veterinářství a 1 žák oboru Agropodnikání zúčastní
třítýdenních pracovních stáží na veterinárních klinikách a v ZOO ve španělské Seville.
V říjnu 2019 dalších 8 žáků oboru Veterinářství, Agropodnikání a Zahradnictví absolvuje svůj
dvoutýdenní pobyt v dánské zemědělské škole Landbrugskollen Sjaeland v Höngu. Budou součástí
tzv. Mezinárodní třídy a společně s dánskými a rakouskými studenty se budou učit o dánském
zemědělství, o živočišné a rostlinné výrobě, navštíví mnoho farem včetně prasečáku a naučí se dojit.
Veškerá komunikace bude probíhat v anglickém jazyce. Žáci budou mít možnost pracovat
s moderními dojícími přístroji a zemědělskou technikou a naučí se mnoho nového.
V červnu 2020 se 8 žáků oboru Veterinářství a 2 žáci oboru Zahradnictví zúčastní čtyřtýdenních
pracovních stáží v italské Bologni. Budou pracovat na veterinárních klinikách, na koňské farmě a
v zahradnických podnicích.
Nakonec se ještě 4 čerství absolventi oboru Veterinářství zúčastní tříměsíčních pracovních stáží na
farmě v Dánsku a na veterinárních klinikách v italské Bologni.
Dva učitelé zahradnických předmětů se v červenci 2020 zúčastní pětidenního stínování
v zahradnickém podniku v Almeríi ve Španělsku, kde se budou věnovat pozorováním různých
pěstitelských metod a technik ve sklenících a sledováním způsobů zavlažování a hnojení.
Všichni žáci účastnící se stáží budou muset prokázat samostatnost a zodpovědnost. Poznají nová
místa, nové lidi a jejich kulturu, zdokonalí si své komunikační schopnosti. Věříme, že nové zkušenosti
získané prostřednictvím těchto stáží využijí naši žáci v dalším studiu a při hledání pracovních
příležitostí, učitelé se o své poznatky podělí s ostatními učiteli a budou je dál předávat svým žákům
při výuce.
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