
Eliška Došková, radnice, Rotenburg, Německo 
 
V květnu roku 2019 jsem díky programu Erasmus+ a Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie 
absolvovala zahraniční odbornou stáž v německém městě Rotenburg, kde jsme spolu s naší skupinou pobývaly 
po dobu 4 týdnů. 

Svou praxi jsem vykonávala na radnici ve městě Rotenburg, což je orgán 
státní správy, který má na starost správní řízení a kontrolu tohoto 
města. Rozděluje se do několika rozdílných oblastí, ve kterých jsem 
měla možnost zjistit, jak funguje celková správa města, dále jsem byla 
srozuměna s problematikou těchto oddělení, a především jsem si 
vyzkoušela pracovat v jiném prostředí a porozumět odborným úkolům 
a zadáním.  

Na počítači jsem měla možnost seznámit se s interním systémem  
Dopik KIS, který mě doprovázel při většině zadaných úkolů. Práce v tomto systému spočívala v ukládání, 
doplňování a kontrole dat týkajících se jednotlivých administrativních oblastí. Během této stáže jsem také do 
hloubky porozuměla spojitostem vnitřního fungování radnice z hlediska správního působení města Rotenburg a 
nyní již umím bez problému rozeznat rozdíly mezi jednotlivými úseky v navštívených oblastech. Dvakrát jsem se 
také zúčastnila jednání s panem starostou Andreasem Weberem, dalšími radními a tiskové konference, kde 
jsem se mohla zapojit do projednávaných témat a nahlédnout tak do reálného dějství v oblasti plánování.  

Práce mě obohatila i na základě poznatků získaných v terénu, kdy jsem mohla nahlédnout do azylových 
ubytoven pro přistěhovalce, vyzkoušet si kontrolu motorových vozidel na parkovacích stáních nebo i udržování 
a správa veřejné zeleně tohoto města. Jinak řečeno, praxe mi poskytla možnost srovnání, jak to v teoretickém a 
praktickém životě za hranicemi opravdu chodí. Také jsem se značně zdokonalila v německém jazyce, a to 
převážně v mluvení a porozumění jak psaného textu, tak mluveného slova. Obohatila jsem se o rozsáhlou slovní 
zásobu a zlepšila se v rychlé reakci. 

Spolu s mojí spolužačkou jsme bydlely v prázdninovém domě u paní Schlake, která s námi byla každý den 
v kontaktu. Byla k nám velmi vstřícná, a dokonce nás s sebou brala na výlety. Podnikly jsme spolu cestu 
k místnímu jezeru Bullensee nebo jsme navštívily nedaleká města od Rotenburgu. K dispozici jsme měly vlastní 
pokoj, kuchyň, koupelnu se záchodem a obývací pokoj, a to s veškerým potřebným vybavením. Stravování jsme 
si zajišťovaly samy, po práci jsme si vařily nebo navštěvovaly místní restaurace. 

Volný čas jsme spolu s ostatními členy skupiny vyplnily cestováním, kdy 
jsme poznávaly místa a kulturu nového. Navštívily jsme historické město 
Brémy, kde se nachází mnoho památek, dále Hamburk, kde jsme 
navštívily nově postavenou filharmonii a nechyběla ani procházka po 
historickém centru a nadále jsme se podívaly do přístavního města 
Cuxhaven, které je také velmi krásnou turistickou destinací spojené s 
návštěvou Severního moře. Po práci jsme většinou objevovaly 
nenavštívená místa Rotenburgu a trávily volný čas pospolu.  

Před odjezdem na odbornou praxi jsme s naší německou skupinou absolvovaly několika měsíční přípravu v 
online jazykovém kurzu OLS, která byla zaměřena na zlepšení převážně slovní zásoby, gramatiky, poslechu a 
čtení. Také jsme se zúčastnily 20hodinové odborné přípravy s paní učitelkou Sedlickou, která nás průběžně 
připravovala a obohacovala po všech jazykových stránkách. Konečná odborná příprava v podobě jazykové 
animace prostřednictvím organizace Tandem nás připravila na náhlé situace, které by nás v Německu mohly 
potkat. 

Tato praxe pro mě byla velice přínosná, neboť jsem si mohla vyzkoušet práci v jiném prostředí, poznala jsem 
novou kulturu a zvyklosti zdejších a v neposlední řadě se také značně zdokonalila v německém jazyce. Díky 
grantu tohoto programu jsem měla uhrazené veškeré náklady na ubytování, stravování, cestu z ČR do Německa 
a další náklady na cestování a volnočasové aktivity. 

Děkuji naší škole a programu Erasmus+ za možnost absolvovat odbornou stáž v zahraničí. 


