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Vyšší odborná škola a Střední ško-
la veterinární, zemědělská a zdravot-
nická Třebíč dlouhodobě organizuje 
pro své studenty zajímavé odborné 
praxe.

Praxe v cizině je motivací k lepším 
studijním výsledkům. Studenti získá-
vají možnost uplatnění v zahraničí, 
nabývají větší jistotu v konverzaci a 
rozšiřují si znalost cizího jazyka, mu-
sejí se přizpůsobit jiným pracovním 
podmínkám.

Okolnosti je nutí spolehnout se ví-
ce sami na sebe, na svoje znalosti 
a dovednosti. A to, že poznávají ji-
né kultury, jiný způsob života, je jen 
přidaná hodnota. Kromě nadšení ze 
zážitků studenti také dokáží kriticky 
porovnat výhody a nevýhody jednot-
livých systémů a poznají své silné a 
slabé stránky.

Obavy z komunikace v cizím jazy-
ce se projevují i u těch, kteří v hodi-
nách výuky nemívají problémy. Z to-
hoto důvodu byly na škole zavedeny 
výukové bloky cizího jazyka s rodilý-
mi mluvčími (a to nejen pro žáky, ale i 
pro odborné učitele). I když v součas-
né době jako hlavní cizí jazyk převa-
žuje na většině škol angličtina, přesto 
výuku němčiny ve škole podporuje-
me.  Důvodem je, že zajímavé pracov-
ní nabídky přicházejí převážně z 
okolních německy mluvících zemí a 
od firem, které u nás mají zastoupení 
a které jako komunikační jazyk poža-
dují němčinu. Někteří studenti obo-
ru zdravotnický asistent si záměrně 
jako cizí jazyk zvolí němčinu a sys-
tematicky se tak připravují na školní 

odbornou praxi v Berlíně. Například 
jen v loňském školním roce strávi-
li naši studenti ve firmě Pflegewerk 
66 týdnů a v tomto roce spolupráce 
s německým partnerem úspěšně po-
kračuje. 

Zajímavou zkušenost získali dva 
studenti třetího ročníku, kteří se po 
školní praxi v červnu rozhodli v ní 
pokračovat i v době hlavních prázd-
nin. Nebylo by na tom asi nic zvláštní-
ho, kdyby se nejednalo o angličtináře, 
kteří využili nabídky a připravili se 
na praxi intenzivní výukou zejmé-
na odborné němčiny, aby tak mohli 
vyjet na zkušenou do Berlína se svý-
mi spolužáky „němčináři“. Praxe se 
navíc jednoznačně vyplatila. Pokud 
úspěšně zvládnou maturitu, mají tito 
studenti nabídku pracovního uplat-
nění.

Nabídku trvalého pracovního po-
měru prezentovala na škole paní 
Sandner - vedoucí Pflegewerku pově-
řená spoluprací s ČR. Je nutné se ne-
bát, dobře se připravit a zkusit to.
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S němčinou na praxi

Koncem  listopadu proběhl 3. roč-
ník mezinárodní matematicko-fyzi-
kální soutěže čtyřčlenných týmů žá-
ků druhého stupně základních škol 
a odpovídajících ročníků víceletých 
gymnázií. 

Na Fakultě strojního inženýrství 
VUT v Brně reprezentovali jihlavské  
gymnázium studenti Ondřej Med, 
Martin Schmied, Lukáš Weselý z ter-

cie a Martin Zimen z kvarty. 
V konkurenci dalších 23 týmů 

z gymnázií a základních škol z Brna 
a okolí naši studenti 120 minut pře-
mýšleli, počítali - a suverénně vyhrá-
li. 

V mezinárodních výsledcích se 
jihlavští umístili desátí z 388 týmů, 
v rámci ČR byli celkově pátí. -lm-

Přijeli, mysleli, zvítězili


