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 Svou  4 týdenní odbornou praxi jsem absolvovala v Německu, konkrétně v Rotenburku. Díky mé škole (Střední 

odborná škola pro administrativu EU) a programu Erasmus+ mi byla umožněna tato odborná stáž v zahraničí. 

Během své 4 - týdenní odborné praxe jsem pracovala v Rotenburger Werke na různých oddělení spojených s 

administrativou. Například na finančním oddělení, kde bylo hlavním úkolem zadávání faktur do systému SAP 

jejich příjem a skenování. 

 Organizace Rotenburger Werke je organizace, která pomáhá postiženým lidem. 

V organizaci na mne byli všichni velmi přívětiví, milí a přátelští. 

Na své odborné stáži jsem vykonávala celou řadu pracovních úkolů. Například jsem zadávala do systému SAP 

faktury spolu s dalšími důležitými daty týkající se faktur ať už to byla částka, která musela být uhrazena nebo 



jméno osoby, kterou jsem musela hledat v systému, jež byla dá se říci objednatelem. Dále jsem pracovala v 

programu MS Excel, kde jsem zadávala data o dovolených, pobytů v nemocnici, popřípadě jiné věci spojené s 

personalistikou.  Zahraniční praxe pro mě byla obrovským přínosem, vyzkoušela jsem si, jak funguje účetní 

program SAP nebo tabulkový systém pro celou organizaci v praxi. Díky této možnosti jsem si v německém jazyce 

zlepšila porozumění, komunikaci a rozšířila svou odbornou slovní zásobu.  

Ubytovány jsme byly v malém bytě u paní Ratherings, stravu jsme si zajišťovali sami – tedy vařili jsme si, 

popřípadě si došli do restaurace na večeři. 

Ve volném čase jsme navštívili Brémy, Hamburg a prošli si i Rotenburg.  Díky grantu z Erasmu+ jsme měli 

všechny náklady uhrazeny ať už to bylo ubytování, jízdenky nebo stravování. 

Před odjezdem na zahraniční praxi probíhala jednou týdně v ranních hodinách odborná jazyková příprava v 

rozsahu 20 hodin. Během hodin jsme si simulovali různé situace a jak bychom je řešili. Těsně před odjezdem nás 

čekala jazyková animace, na které jsme měli možnost si rozšířit své schopnosti v komunikaci a takzvaně se 

rozmluvit abychom to při příjezdu měli co nejsnazší. Tyto přípravy hodnotím velmi pozitivně, jelikož získaná 

slovní zásoba se mi velmi hodila. 

Jsem velmi ráda, že mi byla tato stáž umožněna. Být měsíc někde sama mi určitě hodně dalo. Rozšířila jsem si své 

odborné dovednosti, zlepšila se v jazyce, poznala nové lidi, pracovní návyky, nová místa. Hodnotím tuto praxi 

jako velmi přínosnou. 

 


