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Tento pozdrav posielame už po ukončení odbornej stáže. Absolvovali sme záverečný míting, na ktorom
sme prevzali certifikáty od sprostredkovateľskej agentúry Training Vision, aj od zamestnávateľov.
Študenti zhodnotili svoje pôsobenie vo firmách, spolunažívanie v rodinách, spoločne strávený čas
a celkové dojmy z krajiny, ktorá sa stala skoro na mesiac ich domovom.
Väčšina pracovných firiem bola zameraná na servis PC (AT TECH, TK Laptop, PC Connect). Ich
náplňou bola profylaktika, skladanie PC, inštalácia softvéru, diagnostika softvéru, testovanie diskov a
RAM, opravy notebookov a stolných počítačov, tlačiarní, výmena hardvérových komponentov, inštalácia
ovládačov a správa sietí. Vo firme GK Mobile získali nové zručnosti so servisom mobilných telefónov
(inštalácia softvéru, výmena batérií a obrazoviek, batérií, reproduktorov, mikrofónov, základných
dosiek). Všade bola samozrejmosťou komunikácia so zákazníkmi, nie len o odborných problémoch.
Vo firme Furniture Direct sa dvaja študenti venovali správe a zlepšovaniu webových stránok v Magento
CMS, pridávanie produktov do e-shopu.
S prístupom študentov k povinnostiam na jednotlivých pracoviskách boli ich nadriadení veľmi spokojní.
Vysoko hodnotili úroveň ich odborných vedomostí a schopnosť ľahko získavať nové zručnosti.
Počas troch týždňov sa okrem zručností z oblasti informačných technológií zdokonalili v jazyku, ktorý je
v dnešnej spojenej Európe tak potrebný. Pomôže im to pri štúdiu na našej škole, ale aj v budúcom
zamestnaní, ktoré sa im možno aj vďaka tomuto projektu bude hľadať ľahšie.
Nezanedbateľným prínosom praxe je aj osobnostný rast študentov, keďže sa museli v rôznych
situáciách rozhodovať sami, zodpovedať za seba, pracovať v medzinárodnom tíme bez vedenia ich
učiteľov. Celú stáž študenti zhodnotili pozitívne a uvítali by možnosť pokračovať v práci vo firmách aj
v budúcnosti.
Bohaté zážitky sme získali vo voľnom čase nielen počas víkendov, ale skoro denne po pracovnej dobe.
Spoločne strávený čas výrazne ovplyvnil formovanie kolektívu, charakterov a obohatil ich znalosti
v oblasti spoločenských aj geografických reálií.
Ďakujeme vedeniu školy, že sme dostali príležitosť pozitívne sa posunúť v každej z týchto oblastí
a dúfame, že podobnú šancu dostanú aj ďalší študenti, ktorí svojou prácou a správaním dokážu sebe,
svojim učiteľom a rodičom, že si to zaslúžia.
Balíme kufre a tešíme sa domov.
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