
Žáci ústecké automobilní školy v Budapešti 
 
V letošním školním roce pokračujeme v účasti našich žáků na zahraničních stážích, které jsme 
začali loňským pobytem v Miláně. Letos jsme díky projektu Erasmus+ vyrazili na dva týdny do 
maďarské metropole. Start byl v neděli 11.11.2018 v ranních hodinách, 10 žáků s jedním 
učitelem nabralo směr uherská nížina. Zhruba po 8 hodinách jsme dorazili na místo a 
ubytovali se v centru, blízko hlavního vlakového nádraží. 
V pondělí ráno začala stáž v autoservisech. Žáci byli rozděleni do 3 skupin, první skupina 
pracovala v servisu Udvari Automobil, který se specializuje na vozidla Volvo, druhá v provozu 
firmy Oláh Gumiszerviz v blízkosti letiště a třetí ve firmě Ott Service, která sídlí u dálnice na 
Vídeň v takovém motoristickém centru Budapešti, v sousedství hned několika servisů a 
prodejních míst. První den pracovníci pořádající agentury se žáky vyrazili na cestu do práce, 
ale protože do obou servisů bylo celkem jednoduché spojení metrem, nebyl se 
samostatnou dopravou po městě žádný problém. Činnost v servisech byla různá, zpočátku 
jim majitelé firmy svěřovali jednodušší práce, když ale zjistili, že naši žáci jsou zruční, nebáli 
se je pustit i do složitějších a zodpovědnějších prací. Protože součástí projektu Erasmus+ je 
nejen práce v zahraničí, ale také poznání jiné kultury a zvyků národa, byl připraven i 
víkendový program. Budapešť je vyhlášená svými historickými památkami, za celou neděli 
jsme stihli shlédnout pouze ty nejvýznamnější objekty na obou březích Dunaje, od 
královského hradu, přes budovu parlamentu až po secesně vyzdobenou trasu nejstarší 
podzemní dráhy na evropském kontinentě. 
Hodnocení pobytu je samozřejmě pozitivní. Naši žáci poznali jinou kulturu, styl práce 
v servisu, pracovní i životní tempo lidí. Samostatně se pohybovali po velkoměstě, museli 
komunikovat s lidmi. Tím si ověřili svou anglickou slovní zásobu i schopnosti jejího využití, 
většinou zvládli i základní maďarská slova. Jsme rádi, že se stáž uskutečnila a již se těšíme na 
příští, snad podobnou. Čeká nás totiž Vídeň. 
 

 

 


