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Svou stáž jsem absolvovala v Rotenburgu (Wümme), v Německu, kde jsem strávila 4 týdny. Na tuto 

zahraniční stáž jsem se dostala hlavně díky naší škole, Střední odborné škole pro administrativu EU, a 

programu Erasmus +. Z evropského grantu jsme měli hrazené ubytování, stravování, MHD i jízdenky. 

Před odjezdem na stáž jsem absolvovala 20 přípravných hodin ve škole a ve volném čase jsem si 

cvičila cizí jazyk v programu Erasmus + OLS. Musím uznat, že přípravné kurzy mi velice pomohly. 

Hlavně se zlepšením slovní zásoby, seznámením se s Rotenburgem a s celkovou jazykovou přípravou 

na mou stáž. 

Svou stáž jsem vykonávala v neziskové organizaci Rotenburger Werke v Rontenburgu (Wümme). 

Rotenburger Werke je nezisková organizace, která pomáhá osobám se fyzickým nebo psychickým 

postižením začlenit se do společnosti. Zajišťuje jim ubytování, vzdělání, práci a mnoho dalších 

volnočasových aktivit. Instituce má okolo 1200 zaměstnanců. Všichni zaměstnanci byli velice milí, 

přátelští a ochotní. Vždy mi se vším rádi pomohli. 

V práci jsem pracovala s fakturami, které jsem skenovala do počítače, zaznamenávala a aktualizovala 

údaje v evidenci klientů, kontrolovala, jestli ke každé platbě v určitém měsíci mají doklad nebo 

účtenku a dále jsem tyto měsíční výdaje zadávala v programu Excel do tabulek, aby byly vždy výdaje v 

jednom měsíci pohromadě, psala pracovní smlouvy pro klienty, třídila jsem poštu. Podílela jsem se na 

natáčení propagačního videa, aktualizovala internetové stránky Rotenburkeg Werke a podílela se na 

organizaci festivalu.  Pracovala jsem s programy Microsoft Word a Excel v němčině, dále s programy 

IBIS a SAP.   

Na praxi jsem se naučila rychle jednat v krizových situacích. Řešit problémy rychleji a efektivněji. 

Naučila jsem se psát právní písemnosti jiným stylem, než jsem se je učila psát ve škole a zlepšila se v 

psaní právních písemností. Naučila jsem se pracovat s fakturami, účtenkami a vyzkoušela si, co vše 

obnáší práce na účetním oddělení. Také jsem lépe porozuměla chodu organizace, která je velmi 

velká. Vyzkoušela jsem si práci s programy SAP a IBIS. Zlepšila jsem si také komunikační a organizační 

dovednosti a poznala spoustu nových lidí.   

Zlepšila jsem si dokonce i své komunikační dovednosti v cizím jazyce. Lépe porozumím textu, 

v mluvení rychleji reaguji a mám lepší výslovnost.  

Naše ubytování bylo velmi pěkné už na první pohled. Naši ubytovatelé byli dva starší lidé, kteří byli 

velmi příjemní. Měli jsme k dispozici velkou zahradu. Ubytování bylo útulné, působilo příjemným 

dojmem, a bylo plně vybavené.  

V našem volném čase jsme jezdili na výlety. Navštívili jsme dokonce několikrát Brémy, Hamburg, 

jednou jsme si udělali výlet do Heide Parku, kde nás to velice bavilo. Poznávali jsme naše okolí, často 



jsme jezdili na kolech, nebo jsme chodili pravidelně plavat. Navštívili jsme i pouť, která v Rotenburgu 

byla, a podívali jsme se do zdejší střední školy. Také jsme se s holkami hodně často navštěvovali. 

Svou stáž bych určitě zhodnotila kladně. Osamostatnila jsem se, zažila jsem skvělý měsíc se skvělými 

spolubydlícími, navázala spoustu nových kontaktů a dokonce si našla nové přátele. 

Můj největší úspěch byl hlavně absolvování celé praxe bez komplikací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


