
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHEMICKÁ PARDUBICE

Zpráva ze zahraniční  odborné  stáže v rámci programu Leonardo

V termínu 10. 11.–30. 11. 2013 se uskutečnila odborná stáž do Velké Británie. Stáže se 
zúčastnilo 5 žáků, tři žáci oboru Aplikovaná chemie (Kristýna Brichová, Žaneta 
Kárníková, Tomáš Netolický) a dvě žákyně oboru Kadeřník (Kamila Banachová, 
Veronika Dobruská). Doprovodnou osobou byla Ing. Jana Šedová. Místem pobytu 
bylo město Plymouth, ležící na jihozápadním pobřeží Anglie. 
Kristýna a Tomáš pracovali na University of Plymouth. Kristýna prováděla analýzy 
vzorků životního prostředí na obsah kovů, seznámila se se sofistikovanou 
instrumentální technikou (ICP optický emisní spektroskometr a ICP hmotnostní 
spektrometr), prováděla kalibraci měřicích zařízení, připravovala vzorky k analýze 
a samostatně prováděla vlastní analýzy. Tomáš pracoval na Unit of Food and 
Nutrition a prováděl analýzy vzorků potravin, potravních doplňků a výživy pro 
ryby. Stanovoval obsah sušiny, lipidů, proteinů, celkového dusíku, vlákniny, popele, 
dále například energetickou hodnotu potravin. Připravoval potraviny pro klinická 
a metabolická hodnocení vlivu potravin na fyziologii člověka. Žaneta pracovala na 
katedře chemie na Plymouth College, kde vykonávala samostatnou asistentskou 
činnost, připravovala experimenty pro praktickou výuku chemie. Také asistovala při 
výuce v těchto hodinách. 
Kamila a Veronika pracovaly v prestižním kadeřnickém salónu, kde se naučily nové 
techniky stříhání a barvení, poznaly specifika chodu provozovny, její strategii 
a filosofii, odlišnosti v přístupu k zákazníkům a další zajímavé skutečnosti.
Ubytování bylo v rodinách, takže jsme měli možnost poznat každodenní život 
anglické rodiny, zároveň tím byla zajištěna maximální expozice anglickému jazyku.
O volných víkendových dnech jsme podnikli zajímavé výlety, např. do národního 
parku Dartmoor, na poloostrov Cremyl. Navštívili jsme mořské akvárium. Při 
zpáteční cestě jsme si prohlédli památky Londýna (Buckingham Palace, Trafalgar 
Square, Royal Horse Guard, Whitehall, Westminster Parliament, Westminster Abbey, 
Big Ben.
Stáž byla pro žáky velkým přínosem, a to jak po odborné, tak i jazykové stránce, 
a v neposlední řadě i po kulturní a poznávací stránce.


