
Naše škola je součástí projektu Erasmus+, v roce 2021 PORTUGALSKO 
 
6.6. odletělo z pražského letiště 14 studentů třetího ročníku ze všech 4 tříd. S 
přestupem v Amsterdamu jsme dorazili do Porta a poté autobusem do místa našeho 
kampusu v městě velkém jako České Budějovice,  Barcelos.  
 
Naši studenti prošli výběrem vedení školy a třídními učiteli. Hodnotícími parametry byly 
dosavadní prospěch, chování a angličtina. 
 
Pracovní náplň našeho pobytu představujeme zde: 
 
AOF: Studenti Bryx a Bříza mají v popisu pracovní činnosti vrtání, broušení plechů do 
finální podoby a obsluhu CNC strojů.  
 
Subtil Magia: Cába a Kloboučník se pohybují v prostředí autodílny, kde se dostanou k 
běžným automobilům, starají se o karoserie, pneuměník, mytí motorů. Co kluky 
zarazilo, že zaměstnanci neumí anglicky, takže dochází k dorozumívání ze strany 
místních (rukama, nohama). Boss hovoří anglicky. 
 
Ferreiro Lux: Rozboud, Bicek, Soukup, Prokop, Lakomý, Nový, Dvořák - jejich náplň 
práce gradovala od lepení štítku na vnitřní konstrukci světla, přes kompletaci krabiček 
elektrozařízení do pytlů či balíků až  k lisování plíšků, práce s lisem, balení plastových 
panelů.  
 
Nadřízení si chválí pracovní nasazení našich studentů, když mohou porovnat mezi 
předešlými studenty z Polska a Rumunska.  
 
Oceňují: Efektivitu práce, koordinaci a rozdělení pracovní činnosti.  
 
Comeip - Mrzena, Daniel, Stejskal se zaměřují na čistění trubek před finální 
zakomponováním do konstrukce. Šroubovaní velkých součástek do sloupů 
elektrického napětí, které směřují směr Arábie (Dubaj atd.). 
 
Volný čas tráví v kampusu v bazénu, volejbale či hraním fotbalu proti studentům ze 
Slovinska, Španělska a Rumunska. Tento týden jsme prošli ve formě výletu Barcelos, 
Porto, Guimaraes a Bragu. 
 
Druhý týden jsme se přesunuli do městečka Apúlia, které je přímo u oceánu. Kluci 
vstávali v 6:00 a chodili si zaběhat. V 7:00 jsme měli snídaně a od 8:30 byl připravený 
autobus, který studenty odvezl do kampusu, kde se rozdělili do aut a odjížděli do svých 
pracovišť. Kolem 17:00 přijížděli do oceánského města naši studenti. V autobuse a 
v hotelu s námi spali i studenti z Polska, kteří studují střední hotelovou školu.  
 
Naši studenti si vyzkoušeli SURF, který je pohltil. Následující dny patřily surfingu, kdy 
krotili vlny atlantického oceánu. Jedním slovem PARÁDA.  
 
Naší aktivitu – sportovní, jazykovou a pracovní zhodnotil prezident Mobility Friends, 
Nuňo: „Děkujeme za vaše sportovní nadšení na vlnách, aktivní přístup v práci a 
v anglickém jazyce.“ 19. 6. 2021 jsme přistáli v Praze a Erasmu byl konec.  
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Rozloučení s prezidentem Mobility friends 
 
@erasmus_czech  
@mobilityfriendsofficial 
 


