
2. zahraniční pracovní stáž 
Švýcarsko – St. Gallen       

27.9. – 3.10.2015 



SŠGaS Liberec měla možnost opět v 
letošním roce se zúčastnit pracovní 
stáže v gastrokomplexu kantonské 

nemocnice v St. Gallen ve Švýcarsku 

• Této stáže se zúčastnili žáci končících ročníků: 
• HT4. – studijní obor hotelnictví: Dolejšová 

Monika, Nešverová Karolína a Počtová Barbara 
• KG4. – studijní obor gastronomie: Novák 

David a Rondoš Vojtěch 
• OC3. – učební obor cukrář: Hejduková 

Kristýna 



Odjížděli jsme plni očekávání, co nám tato 
stáž, navíc v prostředí, kde budeme muset 
uplatnit i znalosti cizího jazyka, přinese. 



Čekalo na nás  
• Nejprve prohlídka celého gastrokomplexu St.Gallenské 

nemocnice, kde se denně připravuje přes 3000 teplých 
jídel 

• Seznámení se s řízením velkého gastrokomplexu, 
včetně personálního zajištění 

• Dále pak vlastní zapojení do pracovních činností v 
kuchyni a restauracích 



Pracovní program byl velmi 
pestrý, ale náročný 

• Střídali jsme se ve všech odděleních 
kuchyně, v restauraci a kavárně 



Rychlá pracovní proměna 
• Monika z HT4. zvládá vše, čas stáže je dopředu určen 
• Vegetariánská kuchyň 
• Výdej jídel 

 
 
 
 
 
 

• Obsluha v italské kavárně 
• A vše s úsměvem a komunikací v cizím jazyce 

 



Každý den přinesl něco nového 
• Karolína s Bárou připravovaly menší raut v 

kongresovém centru a přitom musely hned 
komunikovat jak v němčině, tak v angličtině 



Naše cukrářka také ukázala, co 
umí 

• Výborně předvedla vše, co se během 
odborného výcviku naučila  

• A navíc ji moc bavilo                                     
obsluhovat v kavárně 



Polední menu v restauraci 
Vitamin 

• Vše nám chutnalo a na přípravě jídel jsme 
se během pracovní stáže vždy podíleli 



Obdivovali jsme pestrou nabídku 
vegetariánské restaurace 



Cíl zahraniční pracovní stáže jsme 
splnili 

• Upevnili jsme dovednosti, znalosti a návyky, které jsme 
získali během studia na SŠGaS Liberec 

• Uplatnili jsme znalosti cizích jazyků a chceme je ještě 
zdokonalit 

• Zhodnotili jsme přípravu k maturitní a závěrečné 
zkoušce 

• Získali jsme náhled k uplatnění na současném trhu 
práce 

• Dobře jsme se orientovali v dnešní multikulturní 
společnosti 

• Ocenili jsme i seznámení se s kulturou, zajímavými 
pamětihodnostmi, historii a prostředím zahraniční 
hostitelské země  



Součástí pracovní stáže bylo i 
poznávání města St. Gallen a jeho 

okolí 
• Historické centrum města nás přímo 

nadchlo, památky jsou zapsané v 
kulturním dědictví UNESCO 



St. Gallen a jeho okolí jsme viděli i 
z ptačí perspektivy 

• Odpolední výšlap nad město nám ukázal krásnou 
přírodu, v dáli Bodamské jezero, ale i vrcholky Alp 

• Těch 17 km pěší turistiky jsme si po práci opravdu užili 



K St. Gallen patří i Bodamské jezero, 
které je součástí tří států – Švýcarska, 

Rakouska a Německa 
• Jedinečná divadelní scéna na vodní ploše v Bregenz 

 

 
 

• Stojíme přímo na hranici a jdeme pěšky ze Švýcarska do 
Německa 



Na břehu Bodamského jezera 
leží město Konstanz - Kostnice 

• Zde jsou stopy naší historie 
• Stojíme před domem, kde pobýval Mistr Jan Hus 

 
 
 
 
 
 

• Budova Kostnického koncilu, kde byl Mistr Jan Hus v 
roce 1415 odsouzen k smrti 



Švýcarské tradice 

• Stihli jsme navštívit i městečko Appenzell, 
zajímavé lidovou architekturou a výrobou 
známých švýcarských sýrů 



Naše pracovní stáž v zahraničí 
končí 

• Zbývá závěrečné zhodnocení a rozloučení 
• Obstáli jsme dle hodnocení švýcarské strany po 

pracovní stránce na výbornou 
• Navíc byl velmi kladně hodnocen náš přístup i k 

mimopracovním aktivitám a jazykové komunikaci 
• Máme radost z celkového hodnocení 



Úsměv na tváři před odjezdem 
domů 

• Zahraniční pracovní stáž v St. Gallen předčila naše 
očekávání 

• Jsme plni dojmů, zážitků, ale hlavně získaných nových 
nadstandartních zkušeností 

• Chtěli bychom poděkovat SŠGaS Liberec a panu řediteli 
Ing. Zdeňku Šlaichovi, že nám bylo umožněno tuto 
náročnou, ale velmi přínosnou zahraniční stáž 
absolvovat                                                                           
žáci ze tříd:                                                                          
HT4.                                                                                   
KG4.                                                                                   
OC3.  
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