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PROGRAM ERASMUS+

Vzdělávací program, který je řízen Evropskou komisí na období 2014 - 2020.

Klíčová aktivita 1 je zaměřena mj. na podporu mobilit v odborné přípravě.

Program přináší:

 stáže v zahraničí v rámci EU,

 rozvoj jazykových dovedností účastníků,

 zvýšení kvalifikace a růst kompetencí žáků pomocí zahraničních zkušeností.

V ČR je program řízen Domem zahraniční spolupráce.



PRAXE – Co mi přinese? 

 Praxe v Německu znamená:

 zužitkování teoretických znalostí při reálné práci,

 rozvoj jazykových dovedností,

 zkušenost s prací v mezinárodním prostředí,

 poznání Německa, místní kultury a gastronomie.

 Díky grantu jsou hrazeny náklady na:

 dopravu,

 ubytování,

 stravování,

 doprovodný program,

 pojištění.



PARTNERSKÁ ORGANIZACE  
WBS TRAINING AG 

 Společnost WBS TRAINING, která byla založena již roku 1979, 
působí na více než 130 místech v Německu a Rakousku.

 Hlavním oborem je profesionální vzdělávání v mnoha 
oblastech (např. IT, CAD, Energetika, Lidské zdroje, 
zdravotnictví atd.).

 Zástupci partnerské organizace zajišťují jak průběh odborné 
stáže, tak doprovodný program v odpoledních hodinách a 
víkendových dnech.



WBS TRAINING AG 
 Adresa místa praxe: 

Großkopfstraße 8, 13403 Berlin



WBS TRAINING AG 
- cesta z hostelu na místo praxe trvá přibližně 40 minut



PROGRAM PRAXE

 Praxe bude probíhat v místě přijímající organizace od 9:00 do 14:30

 Pracovní program je připraven na 6 hodin denně s přestávkou na občerstvení (oběd)

 Pracovní náplň je připravena pouze od pondělí do pátku

 První den praxe, 16.5.2016, proběhne prezentace 
partnerské organizace,  během které budete seznámeni 
s podrobnou náplní a průběhem praxe

 Kontaktní osoba: Ulrike Schulz – bude k dispozici v případě jakýchkoliv 

dotazů či komplikací.



UBYTOVÁNÍ

 HOSTEL 3 LITTLE PIGS (http://www.three-little-pigs.de/de/)

 Stresemannstraße 66, 10963 Berlin

 Hostel se nachází v centru města, 

 v docházkové vzdálenosti k řadě významných 

památek a institucí

http://www.three-little-pigs.de/de/


STRAVOVÁNÍ

 V místě ubytování bude poskytována polopenze (snídaně + 
večeře)

• Snídaně 7:30-8:00

• Večeře 19:00

 Na pobočce WBS bude k dispozici oběd a nápoje

 Pří návštěvě města nezapomeňte vyzkoušet vyhlášené

místní speciality – Currywurst a Bratwurst (cena od 2 €)



CO S SEBOU?

 Občanský průkaz / pas a kartičku pojištěnce

 Léky

 Oblečení na 2 týdny vhodné do podobných podmínek jako v ČR

 Hygienické potřeby, ručník

 Kapesné, protože není součástí grantu

Ceny v Berlíně jsou srovnatelné s cenami v Praze. Jídlo a zboží v supermarketech je 
nepatrně dražší než v ČR. Největší rozdíl v cenách je v oblastech služeb, dopravy a 
ubytování, které máte v rámci stáže plně hrazené. Veškeré spotřební zboží je běžně 
dostupné.



BERLÍN

- Hlavní  město Spolkové 
republiky Německo

- Jedna ze spolkových zemí

- S 3,5 miliony obyvatel 
druhé nejlidnatější město EU



BERLÍN – CO NAVŠTÍVIT? 

Berlín je považován za kulturní a vědecké 

centrum Německa



Braniborská brána
- Symbol města, se kterým je spojena řada historických událostí

- 26 metrů vysoká, 65,5 metrů široká a 11 metrů dlouhá stavba z pískovce ve stylu raného 
klasicismu

- Nachází se na rozhraní dvou významných tříd Strasse des 17. Juni (Ulice 17. června), na 
východ od brány pak pokračuje historická třída Unter den Linden (Pod Lipami)



Berlínská zeď

- postavena 13.8.1961 v délce 165 km
- rozdělovala město na východní a západní část
- pád Berlínské zdi 9.11.1989

Berlin Wall Memorial

- Otevřeno: úterý – neděle, 10 – 18
- Vstup zdarma



Památník holocaustu

- památník upomíná na zavražděné židovské obyvatelstvo 
během holocaustu
- otevřen v roce 2005
- rozloha památníku je 13100 m²

- Otevřeno: 24 hodin denně, 7 dní v 
týdnu

- Vstup: zdarma



DOPROVODNÝ PROGRAM WBS

- Zástupci partnerské organizace připraví 4 doprovodné 
aktivity s ohledem na aktuální počasí a na preference 
účastníků (prohlídka města s průvodcem, návštěva
muzea, prohlídka olympijského stadionu atd.)



TIPY NA VÍKEND
 Museum komunikace (http://www.mfk-berlin.de/) - Leipziger Straße 16, 

otevírací doba o víkendu: Sobota – Neděle 10:00 – 18:00

vstupné: 4€ dospělí, 2€ studenti a skupiny

 Technické museum (http://www.sdtb.de) - Möckernstrasse 26

otevírací doba o víkendu: Sobota – Neděle 10:00 – 18:00

vstupné: 8€ dospělí, 5€ skupiny nad 10 osob

 Přírodovědné museum (http://www.naturkundemuseum-berlin.de/ ) - Invalidenstrasse 43

otevírací doba o víkendu: Sobota – Neděle 10:00 – 18:00

vstupné: 5€ dospělí, 1,5€ studenti ve skupině nad 10 osob

http://www.mfk-berlin.de/
http://www.sdtb.de/
http://www.naturkundemuseum-berlin.de/


Děkuji vám za pozornost

- Prostor pro dotazy

- V případě budoucích dotazů nás 
neváhejte kontaktovat na 
adrese hintnaus@rozcestiops.cz

mailto:hintnaus@rozcestiops.cz

