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Střední škola stavební Třebíč nabí-
zí svým studentům nejen špičkové 
vybavení školy, ale i špičkové vzdělání 
s možností získávat odborné doved-
nosti a zkušenosti na zahraničních 
stážích. 

Naše škola se řadí mezi špičku škol, 
konkrétně 28 škol v celé České repub-
lice, které jsou držitelem Erasmus+ 
Certifikátu mobility v odborném 
vzdělávání a přípravě – VET Mobili-
ty Charter. Získáním Certifikátu byly 
uznány její kvality při přípravě a orga-
nizaci zahraničních odborných stáží 
pro žáky i pedagogy. Možnost vyjet 
na odborné stáže mělo dosud 183 žá-
ků, 30 pedagogů do 17 zemí světa 
(Velká Británie, Německo, Španělsko, 
Itálie, Finsko, Litva, Lotyšsko, Malta, 
Turecko aj.)

Realizovat část odborné přípravy 
v zahraničí formou krátkodobých (čtr-
náctidenních) stáží umožňuje škola 
žákům maturitních i učňovských obo-
rů již dlouhodobě. Žákům se tak ote-
vírají nové obzory, dostávají možnost 
zažít svůj úspěch, nadchnout se pro 
obor a stát se špičkovými odborníky.

Prestižní záležitostí školy se stala 
v posledních dvou letech dlouhodo-
bá zahraniční stáž. V roce 2018 vyje-
lo na 4 měsíce do Německa celkem 

13 žáků, již úspěšných absolventů, 
kteří se rozhodli pokračovat v jedno-
letém, příp. dvouletém studiu dalšího 
učebního oboru (5 zedníků, 4 truh-
lářky, 2 tesaři, 1 elektrikář a 1 instala-
tér). V roce 2019 se do čtyřměsíční 
stáže zapojilo 6 absolventů (4 zední-
ci, 2 instalatéři). Získali tak nejen cen-
nou příležitost obohatit své znalosti 
získané v průběhu předchozího studia 
o poznatky a zkušenosti z reálného 
pracovního prostředí u našich západ-
ních sousedů, ale i možnost poznat 
návyky, morálku a kulturu v zahraničí. 

Účast na stážích není ve škole pod-
míněna studijními výsledky, ale prací 
odvedenou v odborné a jazykové pří-
pravě na stáž, tedy ochotou na sobě 
pracovat i mimo vyučování. „Slova 
poučují, příklady táhnou“, proto i my, 
učitelé, vědomi si potřebnosti neustá-
lého vzdělávání a inovací, měníme slo-
va v činy a snažíme se nabízet našim 
žákům špičkové vzdělávání. Přijďte se 
přesvědčit i vy! 

P.S. Národní ústav pro vzdělávání 
(NUV) se už přesvědčil a uvádí nás 
jako příklad dobré praxe na svých 
webových stránkách (http://www.
nuv.cz/p-kap/zahranicni-praxe-v-
oborech-s-vyucnim-listem) 
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Slova poučují, mezinárodní stáže a stavebka táhnou! 


