
 

 

Zpráva z mobility – Maďarsko, Miškolc 

 

Do Miškolce jsme dorazili ve večerních hodinách, téměř po osmi hodinové cestě 

vlakem z Havířova. Na nádraží nás s autem čekala koordinátorka projektu Ágnes. Po 

krátkém uvítání nás zavezla na ubytovnu v centru města. Když jsme se dostali na 

místo, sdělila nám základní informace o naši stáži a představila nám ubytovnu. 

 

Druhý den nás čekalo setkání s maďarskými studenty a prohlídka města. Ágnes nám 

ráno ukázala hlavní ulici Miškolce, kde bylo spoustu obchodu, kaváren a restaurací. 

Pak nás zavedla do partnerské školy, kde již čekali studenti s jejich učitelem. Když 

nás přivítali, šli jsme si prohlédnou školu a jednotlivé učebny. Vybavení školy bylo 

velmi podobné jako na naši škole. Kromě několika laboratorních učeben, kde se 

studenti učí programovat, jsme navštívili také laboratoř Festa. Zajímavá byla výrobní 

linka, na které studenti tvoří předměty z různých materiálu, a které pak linka dokáže 

roztřídit právě podle materiálu. Po prohlídce školy jsme začali pracovat na 

společných projektech. Odpoledne jsme se s maďarskými studenty vydali na 

prohlídku Miškolce. Kromě nejlepších a nejvýhodnější restaurací, které lze v centru 

najít, nám ukázali také různé obchody v hlavní ulici. Nakonec jsme se vydali do dvou 

obchodních center s dalšími restauracemi a obchody. Po příchodu na ubytovnu jsme 

měli volno a večer nás čekala večeře v restauraci s burgery. 

 

Během celého týdne jsme pak pracovali na dokončení projektu. Já jsem např. 

vytvářel plošný spoj podle návrhu mého maďarského kolegy a taky jsme se dali do 

tvorby a překladu dokumentace. Projekt jsme kompletně dokončili a jeho finální 

verzi maďaři natočili na video. Kromě práce na projektu, jsme v dalších dnech 

navšívili různá místa v Miškolci a okolí. Maďaři nás vzali např. na rozhlednu tyčícíse 

nad městem,zahráli jsme si společně bowling nebo si zaplavali v jeskyních 

Miskolctapolca. 

 

Stáž v Maďarsku bych celkově vyhodnotil jako úspěšnou a pro mě přínosnou, a to jak 

po stránce osobní tak vzdělávací. Jsem rád, že jsme měl možnost poznat jinou zemi 

spolu s její kulturou a navštívit zajímavá místa, na která bych se třeba jindy 

nedostal.Během celého pobytu jsem používal aktivně angličtinu, což pro mne byla 

skvělá zkušenost. Konečně jsem si měl možnost vyzkoušet, jaké to je, používat cizí 

jazyk v praxi a ne jenom ve školních lavicích. Měl jsem možnost poznat nové lidi, 

což považuji také za důležitou věc. Závěrem bych řekl, že jsem velmi rád, že jsem se 

mohl stáže zúčastnit. Byla to výborná zkušenost a pokud budu mít v budoucnu 

podobnou příležitost, určitě ji využiju. To samé bych doporučil také všem ostatním 

studentům a to nejen naší školy!  

Hynek Tuleja 


