
Erasmus Mobility+, Limassol, Kypr (25. září–8. října 2022) 

Ve dnech 25. 9.– 8. 10. 2022 se v rámci programu Erasmus Mobility+ uskutečnila pracovní stáž našich 

13 studentů v partnerské A technical school v kyperském Limassolu. Studenti čtvrtých ročníků tak 

mohli uplatnit své dosavadní znalosti a dovednosti přímo v praxi. Vyzkoušeli si například různé 

techniky svařování – praktickým výstupem byly železné lavičky, které jsou nyní rozmístěny ve 

venkovním areálu školy a slouží místním studentům. Dále si naši studenti vyzkoušeli zapojování 

obvodů dle technické dokumentace firmy Thomason Machinery Ltd. Při práci se seznámili i se 

studenty partnerské školy a mohli si tak procvičit anglický jazyk. 

Součástí stáže byla i návštěva dvou místních firem – Thomason Machinery Ltd a PZ Group of 

Companies (Pavlos Zenonos & Sons Ltd Scaffold and Formwork Systems). Zde si studenti ověřili své 

teoretické znalosti (jak z oboru elektrotechnika, tak z oboru strojírenství) v praktickém provozu. Obě 

firmy byly velmi zajímavé a personál velmi vstřícný. 

Během pobytu náš tým doplnily dvě vyučující z naší školy, které se zúčastnily job shadowing na místní 

A technical school. Účelem jejich stáže byla výměna zkušeností s kyperskými kolegy, účast 

v jednotlivých hodinách a návštěva zdejších firem. 

Po pracovních povinnostech zbyl každý den i dostatek času na poznávání místní kultury, moře a 

výborné kyperské kuchyně. Limassol je krásné město, ve kterém se mísí prvky historické i moderní 

architektury. V rámci výletů se studenti podívali i na nádherná místa na pobřeží Středozemního moře. 

Na výlety s námi jezdili i účastníci z jiných zemí, takže byl opět prostor k procvičování angličtiny. 

Celá tato zahraniční zkušenost má ještě jednu výhodu. Pracovní stáž bude potvrzena v pracovním 

Europassu jednotlivých studentů, kteří si ji tak mohou připsat i do svého profesního životopisu. Díky 

tomu, že se vedení naší školy podařilo získat na tuto stáž peníze prostřednictvím programu Erasmus 

Mobility+, měli studenti i job shadowing učitelky celý pobyt uhrazen, a to včetně kapesného. 

 

 

 


