Pracovní stáž žáků SŠZZ Olomouc v květinovém ráji - Holandsku
,,V zemi tulipánů, větrných mlýnů, dřeváků a sýrů“
Ve dnech 1. - 15. 11. 2014 absolvovali žáci Střední školy zemědělské a zahradnické Olomouc, oboru
Prodavač a aranžér květin, pracovní stáž v Nizozemsku. Projekt byl financovaný v rámci programu
Erasmus+ a nesl název „Czech Students at Boerma Instituut“.

Výběr studentů nebyl nikterak lehký. Žáci byli vybráni na základě určitých kritérií. Ve zkratce bylo zapotřebí jazykové vybavenosti, dobrých studijních výsledků, ale i pracovní zručnosti a samostatnosti.
Stáže se zúčastnili tito žáci:
Lucie Figlarová, Barbora Kalužová, Tereza Koubková, Andrea Špůrková, Adéla Kahajová, Edita Kateřina
Lochmanová, Tereza Indrová, Hana Staroštíková, Daniela Sumcová, Pavla Soušková, Dominik Jakeš,
Vladimír Mana, Zdena Benešová, Monika Klausová a jako doprovodná osoba učitelka odborného výcviku Věra Hausknechtová.
V sobotu 1. 11. 2014 jsme v odpoledních hodinách vzlétli z pražského letiště Václava Havla a po hodině
a půl poklidného letu přistáli na letišti v Amsterdam - Schiphol. Pro
většinu žáků byl tento let prvním
v životě, a tak hned tyto první dojmy byly nezapomenutelné. Ubytování bylo zajištěno v Het Amsterdams Boss kempu v mobilních
domech. Po vřelém přivítání paní
Jacqueline Boermou a seznámením s nadcházejícím programem
jsme se ubytovali.

Druhý den byla neděle, tedy den volna což nám, vyhovovalo na aklimatizaci. Vydali jsme se poznávat
památky, život obyvatel Amsterdamu a žáci měli první úkol – seznámit se s květinovými trhy v Holandsku (co očekává zákazník, jak je prodáváno zboží, v jaké kvalitě atp.). Po celodenním pracovně-odpočinkovém putování ulicemi Amsterdamu jsme byli opět plni dojmů z krás a života tamních lidí.
Práce v prvních dnech probíhala v Boerma Instituutu, kam jsme přišli hned v pondělí ráno. Uvítalo nás
logo s celým názvem: Boerma Instituutu International Floral Schoul Holland. Zde na nás čekal jeden
z předvádějících floristů a současně vedoucí pro naše žáky, pan Mark van Eijk. Byl velice milý a děvčata
si ho hned oblíbila, což pomohlo překonat i jazykovou bariéru. Kromě Marka se studentům věnovala i
floristka Manon Groot Enzerink a Mick Boerma, kteří řídili práci a bylo-li to třeba, dokázali vysvětlit
lepší pracovní postup. Věnovala se jim i paní Boerma. Žáci v Boerma Instituutu vázali květiny a tvořili
aranžmá k nejrůznějším příležitostem, z čehož část šla do prodeje zákazníkům. Mohli si zažít i to, jaké
to je pracovat v květinářství.

Boerma Instituut mimo jiné v této době pořádal vánoční výstavu s floristickou předváděcí akcí za účasti
přední německé floristky Brigitte Heinrichs a japonských mistrů svého umění. Pro nás to byla veliká
pocta, že jsme se mohli bok po boku podílet na přípravě této akce s tak významnou světovou floristkou.
Kromě toho zde proběhlo i soutěžní přátelské klání mezi holandskými a japonskými mistry floristiky.
Během pobytu jsme navštívili proslulou holandskou burzu v Aalsmeru a dvě veliké celosvětové kontraktační výstavy.

Žáci kromě práce přímo v Boerma Instituutu pracovali také v květinových studiích po celém Amsterdamu: T´Groene paradijs, Hortus botanicus,
Bloemsierkunst P.Scheepstra, Zijdelfleur. Zpočátku to vypadalo jako těžký úkol, ale vše se ukázalo v lepším světle, takže se žáci v podvečer vraceli nadšeni z prožitých pracovních povinností. Večer opět usínali s nezapomenutelnými pocity
dobře zvládnutého dne plného zážitků a dobře vykonané práce.

Pracovní povinnosti střídaly i dny odpočinku. Ty jsme však vyplnili dalším poznáváním krás Nizozemska a navštívili jsme i jiná města jako je Den Haag, Rotterdam a Kinderdijk. Příjemným zpestřením
byla procházka po pláži Severního moře, což pro mnohé z nás byla první návštěva u moře vůbec.

Madurodam,Den Haag

Severní moře

Zpočátku dlouhá pouť před námi se začala po uplynutí prvního týdne stále rychleji přibližovat ke svému
konci a my začali pociťovat, že je nám zde krásně a nikomu se nechtělo ještě vracet zpět.
Po závěrečné slavnostní večeři jsme obdrželi od paní Boermy závěrečné certifikáty a Europasy, které
mají pro nás velikou hodnotu.
V sobotu 15. 11. 2014 jsme se v odpoledních hodinách vrátili zpět do České republiky naplněni nezapomenutelnými vzpomínkami a odbornými zkušenostmi. Poděkování patří všem žákům za velice
dobré chování a dále vedení školy za realizaci tohoto projektu.
Pochválit chceme i Dům zahraniční spolupráce, bez jehož přispění by realizace projektu vůbec nebyla
možná. Věříme, že se v budoucnu podobné aktivity znovu zúčastníme.
O programu Erasmu+ se můžete dozvědět více z internetových stránek www.naerasmusplus.cz.

