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Koncem dubna roku 2019 jsem já spolu s dalšími sedmi studentkami třetích ročníků SOŠ pro 

administrativu Evropské unie dostala příležitost účastnit se měsíční praxe v Německu, ve městě Rotenburg. Tuto 

zkušenost mi poskytl program Erasmus+ ve spolupráci s naší školou. 

 Pracovala jsem v soukromé firmě Oetjen Logistik, která se zabývá distribuční dopravou, převážně po 

Evropě. Společnost má sídlo na samém konci Rotenburgu, tudíž jsme do práce musely každý den jezdit půl 

hodiny na kole. Mohla jsem si vyzkoušet pozice na pěti různých odděleních. Všichni pracovníci byli velice 

ochotní a pokud jsem něčemu nerozuměla, snažili se mi vždy trpělivě úkoly vysvětlit. Byli často sami velmi 

zaneprázdnění a něměli čas na vybavování se se svými kolegy. Má pracovní náplň zahrnovala odpovídání na 

emaily v němčině partnerům a zákazníkům, zadávání dat z přepravních smluv do počítače a jejich následné 

kompletování a tisk, kontrolování písemností, sledování stavu zásilek, scanování a kopírování faktur, práce 

s účetními tabulkami, archivace, atd.  

Díky této praxi jsem mohla lépe pochopit chod celé firmy, naučila jsem se pracovat s německým 

operačním systémem a účetními programy. Vím, jak vypadá správně vyhotovená faktura a jak se dá sledovat 

stav zásilek. Hodilo se mi, že jsem uměla pracovat s MS Excelem, bez této dovednosti bych se asi jinak 

neobešla.  

Porozumění v němčině bylo hlavně zpočátku velmi náročné, ale postupem času jsem si zvykla a už jsem 

se nebála mluvit, i když třeba s chybami. Zjistila jsem, že Němci často mluví opravdu rychle, a tak jsem se 

musela hodně soustředit, abych pochopila, co je po mě požadováno. Rozšířila jsem si slovní zásobu o spoustu 

nových slovíček, hlavně z kancelářského prostředí a logistiky. 

Ubytované jsme byly po čtyřech v prázdninovém domě manželů Raterings, kousek od náměstí. Vařily 

jsme si samy, měly jsme v dispozici prakticky vše potřebné k samostatnému hospodaření – pračku, myčku, 

kuchyň, televizi. Dostaly jsme přístup i k rozlehlé zahradě. 

Volný čas jsme využily k realizování výletů, např. do Hamburgu, Brém a Heide Parku v Soltau. 

Chodily jsme do kaváren i restaurací. 

Z grantu nám byly hrazeny kompletně všechny náklady – ubytování, jízdenky, stravování i kapesné.  

Podmínkou absolvování stáže bylo splnění docházky přípravných kurzů, se kterými jsme začali již o pár 

měsíců dříve a scházeli se každý týden před nebo po vyučování. Několik dní před odjezdem jsme ještě měli 

možnost účastnit se animace, abychom si mohli vyzkoušet různé situace v praxi a naučit se nové fráze a 

slovíčka. Průběžně jsme ještě pracovali v jazykovém programu OLS, kde se dá vždy vybrat téma, které si chcete 

procvičit. 



Praxe v Německu mě posunula v mnoha směrech. Pomohla mi rozvinout mé odborné znalosti 

v administrativě. Přinutila mě se více spolehnout se jen na sebe a být více samostatná. Jsem velmi vděčná za to, 

že jsem mohla být součástí této stáže a jsem si jistá, že se do Německa snad brzo vrátím. 

I když nastalo pár menších problémů, hlavně týkajících se kol, zjistila jsem, že všechno má své řešení a 

je potřeba se jen nebát se poradit. 

 


