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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE  
k projektu „Na praxi k soused ům“ 
CZ/12/LLP-LdV/IVT/134243 
 
 
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 
    charakteristika účastníků: Lesní mechanizátor, Lesnictví 
 
II. REALIZACE PROJEKTU 
 

  Výběr účastník ů 
   Žáci byli na stáž vybírání dle následujících kritérií: 
    -praktické dovednosti z oboru lesního hospodářství, 
    -prospěch v teoretickém vyučování a v odborném výcviku, 
    -zájem o studium, přírodu, myslivost, 
    -získané odborné znalosti a dovednosti z oboru lesního hospodářství.  

 
Partnerství projektu 
Partnerská organizace Frhr.von Gravenreuth`sche Güterinspektion se zabývá již 
několik desetiletí lesnickými, zahradnickými a zemědělskými činnostmi. Na 
spolupráci s naším zahraničním partnerem jsme se rozhodli z těchto 
důvodů:společnost je oborově zaměřena stejně jako naše škola, lesnická odbornost 
partnera je na vysoké úrovni, při své činnosti používá nejnovější technologie a ve 
svých lesích hospodaří dle zásad „přírodě blízké hospodaření“. 
 
Řízení praktických stránek mobility 

  Doprava do místa stáže a zpět byla zajištěna vlastními vozidly. 
 
 Ubytování zajistila partnerská organizace v Německu. 
 

Zdravotní pojištění studentů i doprovodných osob bylo sjednáno a zaplacen před 
odjezdem na stáž. 
 
Veškeré vstupní a pobytové formality zajistilo Koordinační centrum česko- německých 
výměn mládeže Tandem a partnerská organizace. 
 
Odborná příprava proběhla dne 10. 9. 2012 pod vedením Mgr. Pavla Tichého. 
 
Jazyková a kulturní příprava proběhla ve dnech 6. 9. 2012 a 7. 9. 2012 v délce 16 h 
v prostorách školy pod vedením jazykové animátorky Mgr. Simony Malé. 
 
Program byl vyjednán po předchozích zkušenostech z minulých let. Domlouval se před 
stáží mezi naší a partnerskou organizací s ohledem a prioritou na nové technologické 
postupy a práce, které žáci na naší škole neznají, nebo dělají jinak. 
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Informace o zp ůsobu realizace stáže  
Odborná stáž proběhla na lesním majetku barona Freiherr von Gravenreuth`sche 
Güterinspektion, Schlossplatz 1, 86444 Affing v době od 12. září 2012 do 4. října 
2012. 
Praxe byla organizována ve skupinách 2 – 6 žáků dle prováděné činnosti pod 
odborným vedením a dohledem vyučujícího-doprovodné osoby či lesníka. 
Žáci pracovali na zadaných úkolech z počátku vždy ve smíšené skupině – Češi 
a německý lesník, který jim předváděl a ukazoval práci, kterou vyžaduje. Po ukázce 
a částečném zapracování v úkolu, pracovali žáci samostatně.  
 
Obsah stáže 
Obsahem stáže bylo seznámení s lesnickým provozem v Německu, srovnání rozdílů 
a zvláštností oproti provozu v České republice a především získání nových 
odborných i praktických dovedností spojených s učebním oborem žáků. 
Program byl zaměřen na komplexní pracovní činnosti v lesním hospodářství, 
zejména na:  
 -   prořezávky v smrkových a smíšených porostech, 
 - probírky prováděné motorovou pilou v monokulturách i ve smíšených 
 porostech, 
 -  ochranu kultur proti buřeni, 
 -  kácení stromů napadených kůrovcem, 
 -  údržbu lesní dopravní sítě, 
 -  myslivost – stavby a opravy mysliveckých zařízení,  
  V rámci stáže se žáci zúčastnili několika odborných exkurzí v lesním provozu:     
 - firma vlastníci harvestorové technologie s praktickými ukázkami v probírkách 
 a sortimentace vytěženého dříví, 
 - největší evropská dřevozpracující firma Heggenstaller v Unterbernbachu,  
 - lesnická výstava Waldbesitzertag v Kissingu 
 
Délka stáže 
Délka stáže byla 23 dní v době od 12. září 2012 do 4. října 2012.  
 
Doprovodný program 
Součástí stáže byl i doprovodný a kulturní program a to: 
            - prohlídka Obersalzbergu a Orlího hnízda, 
            - návštěva Mnichova, 
                    - návštěva města Augsburg, 
            - houbaření, fotbal, nákupy, 
            - návštěva diskotéky a karaoke-klubu v Aichachu. 
  
Dohled nad ú častníky 
Dohled nad účastníky byl po celou dobu stáže zajištěn doprovodnými osobami z řad 
pedagogických zaměstnanců vysílající organizace. 
 
Europass mobility 
Účastníci stáže obdrželi certifikáty Europass-Mobilita. Pomocí nich se mohou při 
hledání práce prokazovat, pro firmy v tomto regionu je to jakási záruka kvality 
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uchazeče o zaměstnání, ví, že žák dokázal něco navíc již během svého studia 
a může to být rozhodující při výběrových řízeních.  
 
Výstupy stáže 
Absolventi stáže nabyli nové odborné zkušenosti, zejména ty které jsou rozdílné 
v lesním hospodářství Německa. Rozšířili si své jazykové dovednosti, museli se 
vypořádat se situacemi v novém cizojazyčném prostředí a při řešení problémů 
souvisejících s jejich odbornou praxí. 
Ze stáže byla pořízena fotodokumentace, sloužící k prezentaci stáže i k odborné 
výuce na naší škole. 
 
 
III. VÝSLEDKY PRO ÚČASTNÍKY 
 
odborné dovednosti 
Žáci získali nové praktické dovednosti při práci s motorovou pilou, při těžbě, 
zalesňování, výchově porostů a ochraně kultur. Dále si odnesli nové poznatky 
o harvestorových technologiích a práci harvestorů, o nových možnostech 
hospodaření v lesích Německa, zejména pak pěstování pro nás ne tak typických 
jehličnatých dřevin jako je douglaska tisolistá. Velmi zajímavé byly exkurze 
v dřevozpracovatelském závodě a lesnická výstava Waldbesitzertag v Kissingu. 
 
jazykové dovednosti 
Jedním z cílů stáže bylo připravit žáky na možnost práce v zahraničí, díky ní tak 
mohli zdokonalit své jazykové znalosti v běžné komunikaci a zejména v odborné 
terminologii týkající se oboru jejich vzdělání, tedy lesního provozu. 
 
osobnostní rozvoj 
Studentům pobyt na stáži umožnil uvědomění si vlastního osobnostního potenciálu, 
vlastní porozumění a odhalení možností seberozvoje, mimo jiné umožnil i získání 
nových praktických zkušeností. 
 
mezikulturní dovednosti 
V rámci odborné stáže byly navázány kontakty s lesními provozy v Německu. 
 
týmová spolupráce  
V rámci odborné praxe byli žáci nuceni řešit ve skupině či samostatně zadané úkoly, 
způsob jejich provedení, rozdělení úkolů i řešení nenadálých situací, které při práci 
nastaly. 
 
 
IV. PŘÍNOSY PRO KOORDINÁTORY PROJEKTU 
 
zvyšování znalostí o vzdělávacích systémech 
Při stáži došlo i k otevření otázky lesnického školství a systém vzdělávání v Německu 
a ČR. Například pro práci Lesní mechanizátor v ČR je třeba tříletého denního studia, 
oproti tomu v SRN stačí pouze zaškolení ve firmě. 
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seznámení se s příklady dobré praxe 
Velmi dobrým příkladem dobré praxe byly například výchovné zásahy 
v prořezávkách, kde lesník počítal nejen s výnosy dříví, ale také s globálními 
změnami počasí. 
 
získávání znalostí v oblasti odborného jazyka, informačních a komunikačních 
technologií atd.  
Samozřejmě v rámci náplně doprovodné osoby během pobytu došlo ke zlepšení 
jazykové vybavenosti (v rámci tlumočení), dále nové lesnické poznatky a zkušenosti, 
které se dají využít při výuce našich žáků. 
 
Širší kontext a udržitelnost projektu 
Naše škola plánuje další možnou spolupráci s partnerskou organizací. Ze strany 
zřizovatele naší školy byl projekt kladně kvitován a hodnocen jako velice přínosný 
pro další vzdělávání. 
Velmi nadšení jsou i rodiče žáků a také lesnický provoz, který je potencionálním 
zaměstnavatelem našich absolventů. 
 
 
Ve Šternberku dne 23. 11. 2012 
Zpracovali: 
Ing. Zdeňka Davidová 
Mgr. Pavel Tichý 
Ing. Pavel Andrys                             
                                                                                                  Ing. Pavel Andrys - ředitel 


