
Neustadt an der Waldnaab, Weiden 

24. 3. – 2. 4. 2017 

 

V pátek 24. 3. 2017 skupina žáků a žákyň SOŠZ a SOU v Českém 

Krumlově odjela na výměnné praxe, podporované Koordinačním 

centrem čes. – něm. výměny mládeže Tandem a organizované 

partnerskou školou v Neustadtu an der Waldnaab. Po příjezdu do cíle 

jsme se nejprve ubytovali – kromě jedné dívky jsme všichni společně 

bydleli v prázdninovém domku ve Weidenu. K dispozici jsme měli malou 

kompletně vybavenou kuchyň s přistýlkou a 2 třílůžkové pokoje 

s koupelnou. Jedna dívka byla ubytována v rodině, rovněž ve Weidenu. Následovalo slavnostní přijetí 

ve škole, vydatný oběd s bavorskými specialitami a seznámení s podrobným plánem našeho pobytu. 

Ve 2 hodiny přijela také animátorka jazykového kurzu, paní Fritscheová, proto jsme hned 

v odpoledních hodinách zahájili intenzívní jazykovou přípravu na následující dny praxí. 

    Sobotní i nedělní program probíhal v prostorách školy a stejně jako páteční odpoledne se nesl 

v duchu intenzívní jazykové přípravy. Jazykovou přípravu vedla po celou dobu animátorka Tandemu, 

paní Fritscheová. Žáci trénovali obecnou i odbornou slovní zásobu, snažili se vrýt si do paměti 

nejdůležitější fráze pro komunikaci s hosty v restauraci, s klienty v domově pro seniory, opakovali si 

odborné výrazy pro práci v kuchyni, snažili se vyhledat spojení v jízdním řádu a zapamatovat si 

jednotlivá stanoviště odjezdu na praxi. 

    Informací bylo tolik, že mnozí měli obavy, zda všechno zvládnou. V pondělí se žáci jeli představit na 

svá pracoviště, některým začala praxe až v úterý, protože restaurace v Neustadtu měla v pondělí 

zavřeno. Tito žáci se tedy zúčastnili praktické výuky ve škole. 

    Po společném obědě ve škole jsme byli přivítáni na radnici v Neustadtu. S průvodcem jsme si 

prohlédli historickou budovu bývalého lobkovického paláce. Bylo velmi zajímavé sledovat, kolik 

společných historických postav obě oblasti mají. 

    Ve středu ráno všichni žáci podle plánu vyrazili na svá pracoviště. Dvě žákyně pracovaly v Domově 

pro seniory ve Weidenu, jedna žákyně 2. ročníku oboru Kuchař-číšník pracovala v restauraci hotelu 

Stadtkrug ve Weidenu, v restauraci v Neustadtu a/WN probíhala praxe dvou žáků oboru Kuchař-číšník 

– jednoho žáka 2. ročníku a žákyně 1. ročníku tohoto oboru. 

    První dny byly náročné, jak z jazykového hlediska, tak i z hlediska vlastní praxe. Nebylo lehké 

porozumět lidem, kteří nejenže mluví cizím jazykem, ale navíc mluví ještě nářečím, rychle se 

zorientovat na pracovišti, nasednout do správného autobusu, vystoupit ve správné stanici atd. Bylo 

však patrné, že mladí lidé se rychle přizpůsobují, takže v následujících dnech nikdo nezaspal, nikdo se 

neztratil, všichni byli včas na pracovišti. Po prvních dnech byli žáci poměrně hodně unavení, ale 

postupně se všichni vyrovnali s úkoly na pracovišti. 

    Velmi náročná byla zejména práce v domově pro seniory. Jedná se o poměrně moderní, rozsáhlé 

zařízení, kde naprostá většina klientů vyžaduje soustavnou péči ošetřujícího personálu. Žákyně 

pracovaly s klienty, kteří vyžadují celodenní péči, pomoc při hygieně, pomoc při podávání snídaně či 

oběda, pohybují se na vozíku. Většina klientů, se kterými se denně setkávaly, trpěla stařeckou demencí. 

    Praxe v restauračních zařízeních jim byla mnohem bližší, protože žáci mohli vycházet ze zkušeností, 

které nabyli v průběžných praxích. Jazyková úroveň  žáků byla velmi různorodá. V průběhu praxe se 



významně posunula úroveň porozumění u všech žáků a nakonec všichni účelně komunikovali 

s personálem formou jednoduchých vět. Cíl porozumět pracovnímu úkolu a správně jej realizovat byl 

splněn. 

 Nutno podotknout, že hostitelé i vedoucí na praxích byli velmi vstřícní a snažili se pomoci vyrovnat se 

s jazykovou barierou.  Příjemným zpestřením týdne byla společná večeře s německými studenty. 

    Další víkendový program byl velmi nabitý. V sobotu dopoledne jsme si prohlédli památky 

historického centra města Weiden, navštívili pravidelný trh na náměstí, poobědvali asijské speciality 

v čínské restauraci a odpoledne jsme odjeli na pštrosí farmu v nedalekém Kotzenbachu. Majitelé 

pštrosí farmy pro nás připravili zajímavou přednášku o chovu těchto exotických ptáků, využití masa, 

vajec, kůže i peří. Připravili pro nás i kávu a vynikající koláč (samozřejmě z pštrosích vajec). Na nedělní 

program jsme se přesunuli do Bärnau, malého městečka na česko-německé hranici. Dopoledne jsme 

navštívili historický park Bärnau – Tachov. V tomto skanzenu, téměř na hranici s Českou republikou, 

stojí domy z 8. – 13. století, z období, kdy tuto oblast začaly osídlovat slovanské kmeny. Průvodkyně 

velice poutavě vyprávěla o osídlování tohoto území, o archeologických výzkumech a vykopávkách 

v blízkém okolí, které daly impulz pro vybudování tohoto zajímavého komplexu. Mohli jsme 

nahlédnout do způsobu života v raném středověku, seznámit se s počátky řemesel i způsobem bydlení  

v jednotlivých etapách vývoje raně středověké společnosti. Po prohlídce následoval společný oběd 

v hotelu „Zur Post“, který leží na náměstí tohoto malého pohraničního městečka. Společného obědu 

se zúčastnili jak učitelé, tak i někteří žáci partnerské školy. V neděli se také vystřídal pedagogický dozor. 

Neustadt an der Waldnaab, Weiden 

3. 4. – 7. 4. 2017 

Po dobrodružném víkendu nastoupili naši žáci v pondělí 3. 4. plni elánu do posledního týdne 

zahraničních praxí. V domově důchodců ve Weidenu byla děvčata ráno mnohými klienty i 

spolupracovníky vstřícně přivítána. Ti z žáků, kteří nemuseli vykonávat praxi u svých zaměstnavatelů, 

se seznamovali v hostitelské škole s výukou v jednotlivých vyučovacích hodinách. 

Samozřejmě ani poslední dny pobytu v bavorském Neustadtu nebyly jen ve znamení pracovních 

povinností. Odpoledne byla věnována nejen osobnímu odpočinku, který byl čím dál více potřebný, ale 

i příležitostným nákupům, prohlídce města Weiden nebo bowlingu. Přes prvotní obavy, jak se s tak 

zdánlivě jednoduchou sportovně společenskou aktivitou vypořádat, se večer ve společnosti německých 

žáků i učitelů ke spokojenosti všech zúčastněných mimořádně vydařil.  

Předposlední den zahraničního pobytu naši žáci strávili prohlídkou kliniky ve Weidenu. Ta se velmi 

líbila především žákyním oboru zdravotnický asistent. Prostřednictvím vedoucích lékařů tamních 

oddělení byla žákům představena oddělení centrálního příjmu, neurologie a lázeňství. Zajímavostí pro 

žáky oboru kuchař-číšník bylo fungování centrální kuchyně kliniky. Polední menu ale mohli na závěr 

náročného dopoledne ochutnat všichni.  

Do posledního, pátečního, rána se žáci vzbudili nejen plni dojmů z celých 14 dní strávených v cizí 

zemi, ale i natěšeni na své rodiny a blízké doma.  

S dárky a gratulacemi ke šťastné zpáteční cestě se tedy s nově nabytými zkušenostmi vydali vstříc 

domovu… 

Výměnná praxe byla přínosem z několika hledisek. Jednak je nesporný přínos jazykový – odbourání 

bariéry, možnost mluvit s rodilými mluvčími, ověřit si získané znalosti. Pro žáky je to i motivace 

k dalšímu učení jazyka. Velký význam má i získání nových zkušeností a v neposlední řadě byli žáci nuceni 

jednat více samostatně, rozhodovat se v cizím prostředí a i tyto zkušenosti jsou jedinečné. 

  



 


