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Realizácia mobility – odborná stáž v Londýne 
 
Po dôkladných prípravách sa vybraní žiaci 4.A triedy zúčastnili odbornej stáže v Londýne, 
v termíne od 31.05.2015 do 13.06.2015. Žiakov sprevádzala koordinátorka projektu Ing. 
Mária Kullová  spoločne s kolegyňou Ing. Janou Plaštiakovou.  
 
Dňa 31.05.2015 boli všetci účastníci mobility privítaní pracovníkmi sprostredkovateľskej 
agentúry ADC College, ADC Training Ltd. v Londýne a následne boli ubytovaní 
v hostiteľských rodinách.  
 
Nasledujúci deň, teda 01.06.2015 sa všetci spoločne stretli v sídle agentúry ADC College, kde 
sa žiakom aj sprevádzajúcim učiteľkám venovali manažéri agentúry, ktorí poskytli v rámci 
úvodného inštruktážneho seminára všetky podrobné informácie o priebehu stáže, spôsobe 
cestovania po meste Londýn a tiež o základných otázkach komunikácie s hostiteľskými 
rodinami. Taktiež boli žiaci znovu poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia, o správaní sa 
v naliehavých situáciách, pričom žiakom aj sprevádzajúcim učiteľkám bola poskytnutá 
nepretržitá pohotovostná služba počas celého pobytu. Na konci prvého pracovného týždňa 
manažéri sprostredkovateľskej agentúry poskytli žiakom mentoring, teda s každým žiakom 
viedli osobitne rozhovor, počas ktorého mal žiak možnosť vyjadriť sa k všetkým podmienkam 
pobytu, či už pracovným alebo podmienkam ubytovania.  
 
V nasledujúcich pracovných dňoch sa žiaci odobrali na svoje pracoviská, kde sa postupne 
zapracovali a stali sa súčasťou pracovných tímov vo vopred vybraných firmách. 
Sprevádzajúce učiteľky priebežne kontrolovali činnosť žiakov priamo na pracoviskách, kde 
im nadriadení žiakov ochotne poskytovali informácie o ich pracovnom výkone, o pracovných 
podmienkach a náplni práce žiakov. Práca našich žiakov bola hodnotená veľmi pozitívne, 
ich nadriadení pracovníci vysoko ocenili ich ochotu pracovať, plniť si povinnosti 
a v neposlednom rade ich snahu a ochotu komunikovať. Na základe týchto pozitívnych 
hodnotení poskytli všetkým žiakom pozitívne referencie.  
 
Počas víkendu si žiaci oddýchli a zažili spoločne krásne chvíle počas výletu po meste Londýn, 
kedy si mohli pod vedením sprievodcu pozrieť najznámejšie turistické atrakcie Londýna ako 
napríklad London Eye, Buckingham Palace, Big Ben či National Gallery  a ďalšie.  
 
V posledný deň stáže, teda 12.06.2015 boli žiakom slávnostne odovzdané certifikáty o účasti 
na odbornej stáži priamo manažérkou sprostredkovateľskej agentúry p. Janou Kyselovou.   
 
Po návrate sa žiaci venujú aktivitám, ktoré poskytnú spätnú väzbu o ich pobyte v Londýne, 
a tiež pomôžu šíriť výsledky mobility.  
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Obchodná akadémia D. M. Janotu ako vysielajúca organizácia odovzdá žiakom po splnení 
všetkých podmienok certifikáty Europass Mobility, ktoré sú pre žiakov dôležitým dokladom 
o tom, že absolvovali odbornú pracovnú stáž v zahraničí.  
  
Priebeh stáže hodnotíme veľmi pozitívne, žiaci boli nadšení a spokojní s prácou a novými 
skúsenosťami, uskutočnená mobilita splnila svoj účel a veríme, že žiaci budú 
z nadobudnutých zručností a kompetencií profitovať aj v ďalšom štúdiu a práci.  
 

Koordinátorka projektu: Ing.  Mária Kullová 

 


