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Pracovní stáPracovní stáPracovní stáPracovní stáž v v v v    domovdomovdomovdomově mláde mláde mláde mládeže e e e –––– N N N Německo, Lanshutmecko, Lanshutmecko, Lanshutmecko, Lanshut    

Termín:Termín:Termín:Termín:        1.březen. – 31. květen 2008 

Místo konání:Místo konání:Místo konání:Místo konání:        Katholisches Jugendwohnheim Landshut 

Doprava:Doprava:Doprava:Doprava:  

Doprava do Německa je poměrně snadná. Lze se na stáž dopravit vlakem nebo vlastním 

autem. Landshut je od Českých Budějovic vzdálen asi 240 km. Vlak z ČR stojí kolem 1000 

Kč bez jakékoliv slevy, cesta z Německa do ČR je o polovinu levnější, protože německé 

dráhy dělají různé akce. V době konání mé stáže bylo možné využít Bayern - Böhmen ticket. 

Pro bližší informace se podívejte na http://www.db.de. Zde najdete aktuální akce na jízdenky 

do ČR. Já jsem měla štěstí, že v době mé stáže měla ještě jedna studentka ze ZSF studijní stáž 

v Landshutu. Mohly jsme tedy jezdit do ČR autem společně a vyšlo nás to levněji. Po 

Landshutu jsem se zpočátku dopravovala městskou hromadnou dopravou, později na kole. 

Kolo do Landshutu vřele doporučuji, protože jedna jízdenka stojí 90 centů a z koleje je to 

všude daleko. Nehledě na krásnou přírodu kolem Landshutu, kam si můžete o víkendu udělat 

výlet. 

Ubytování:Ubytování:Ubytování:Ubytování:    

Ubytovaná jsem byla na studentské koleji místní vysoké školy / Fachhochschule Landshut/. 

Kolej je cca 2 km od centra a v blízkosti vysoké školy. Na koleji jsou samostatné pokoje 

s vlastním sociálním zařízením. Velká kuchyňka je na patře společná asi pro 6 pokojů. 

Kuchyňka je zařízená různě, dle zájmu studentů. Naše kuchyňka byla středem všeho dění a 

byla nadstandardně vybavena i myčkou, kávovarem apod. Každý student má vlastní klíč od 

vchodových dveří na kolej, klíč od vlastní schránky na dopisy a klíč od sklepa. Ve sklepě je 

umístěna kolárna, prádelna / 3 pračky, 3 sušičky/ - praní stojí 1,5 euro, sušení 50 centů, dále je 

zde studentská hospůdka, kde se konají každý týden nekuřácké diskotéky. V celém objektu 

kolejí je zákaz kouření. Tento zákaz platí ve všech veřejných budovách v Německu.  Před 

kolejí je možné hrát volejbal, stolní tenis, fotbal, apod. 
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Fachhochschule Landshut:Fachhochschule Landshut:Fachhochschule Landshut:Fachhochschule Landshut: 

Vysoká škola se nachází v těsné blízkosti studentských kolejí. Já jsem měla stáž zaměřenou 

hlavně na praxi, takže jsem ve škole moc nebyla. Do školy jsem chodila pouze na supervize 

z praxe /3x/ a na německý kurz, který jsme si samy s kolegyní zařídily. Kurz sice vedla velice 

schopná vyučující, ale jelikož jsme z celého kurzu byly pouze dvě Češky a zbytek Číňani, 

kteří německy neuměli skoro vůbec, neměla výuka němčiny valný dopad na naše zlepšení. Ve 

škole jsem si musela zařídit všechny potřebné formality, abych mohla začít chodit na praxi. 

Zpočátku mi se vším pomohla paní Judith Maier, která pracuje na Univerzitě se zahraničními 

studenty a je jejich koordinátorkou. Je velice milá a můžete se na ní s čímkoli obrátit. V areálu 

univerzity je samozřejmě i menza, kterou můžete navštěvovat. Já jsem měla jídlo zajištěno 

v domově mládeže a o víkendech jsem si vařila na koleji.  

Praxe vPraxe vPraxe vPraxe v    domovdomovdomovdomově mláde mláde mláde mládeže:e:e:e:    

Celou stáž, tedy tři měsíce, jsem strávila v domově mládeže se zaměřením na mládež se 

sociálními, výchovnými a psychickými problémy. Domov mládeže se nachází nedaleko 

centra. Pracuje zde 6 vychovatelek /sociálních pracovnic/ a 2 studenti sociální práce. Domov 

mládeže je zřízen katolickou církví, tudíž je rozdělen na budovu pro děvčata a budovu pro 

chlapce. Kromě křížů nad dveřmi se tady ale s vírou nijak víc nesetkáte. Režim v domově 

mládeže je celkem volný, děti musí dodržovat vycházky a návštěvy do určité hodiny, jinak je 

nikdo nehlídá. Domov mládeže poskytuje dětem ubytování, zázemí, někomu zcela nahrazuje 

rodinu, někomu poskytuje možnost převýchovy, jindy poskytuje pouze azyl na určitou dobu. 

Domov mládeže zajišťuje zázemí pro děti, které přijíždění pouze na krátkou dobu, pro děti, 

kteří v Landshutu studují a jsou zde ubytované celý rok, děti, které zde tráví celý rok a domů 

jezdí buď minimálně, nebo vůbec a na děti, které jsou umístěné do speciální terapeutické 

skupiny. Tato terapeutická skupina je zaměřená na děti s poruchami chování, příjmu potravy, 

depresemi, afektivní poruchou, děti po psychických traumatech, apod. Tyto děti mají speciální 

přístup sociálních pracovnic a psycholožky. /Více si můžete přečíst na stránkách 

http://www.jwh-landshut.de. Dále domov mládeže zajišťoval praxi pro studenty s poruchami 

učení. Tyto děti jsem po celou dobu stáže učila matematiku a domácí práce. Náplní mojí 

praxe byla práce s dětmi, které zde žily dlouhodobě, pomáhat jim se školními povinnostmi, 

vymýšlet pro ně různé volnočasové aktivity, dohlížet na plnění úkolů, pomáhat jim s jejich 



 3

problémy, vést hodiny matematiky, domácích prací, účastnit se setkání se sociálními 

pracovnicemi a rodiči dětí, atd.   

Výlety: Výlety: Výlety: Výlety:     

V Landshutu a jeho okolí najdete širokou síť cyklostezek. Kolej se nachází v blízkosti lesa, 

takže procházkám v přírodě se meze nekladou. Z okolních měst určitě doporučuji navštívit 

Mnichov a Regensburg. Nejlépe se tam dostanete autem nebo vlakem /Bayern ticket/. I 

v Landshutu je toho hodně co prohlížet. Landshut má moc hezké historické centrum, kde 

najdete několik kostelů. Přímo v centru najdete i hrad Trausnitz. 

    Sport:Sport:Sport:Sport:    

Fachhochschule nabízí velké množství sportovních kurzů. Například stolní tenis, volejbal, 

aerobic, tenis, atd. Tyto kurzy se konají většinou večer přímo v areálu školy a na celý semestr 

stojí asi 7 euro. Já jsem je bohužel moc nestíhala, protože jsem byla na praxi každý den do 

sedmi do večera nebo déle. Lze se ale individuálně na praxi domluvit. Pro příznivce 

kolečkových bruslí zde bohužel nejsou žádné stezky, kde by se dalo pohodlně bruslit. Ve 

městě je plavecký bazén, ale ani jednou jsem ho nenavštívila, tak nevím jak vypadá a kolik 

stojí. V centru najdete i několik posiloven, ale pro nás studenty jsou dost cenově nedostupné. 

Posilovna je i na koleji a úplně zdarma. Není nijak moderně vybavená, ale pro nenáročné 

uživatele postačující.  Docela často jsem ji navštěvovala, protože zde mají televizi a za běhu 

jsem se zde učila němčinu ☺. U koleje je natažena síť na volejbal. Studenti zde hrají i 

badminton. Když se sejde parta lidí, hraje se fotbal, volejbal a jiné kolektivní sporty. Studenti 

jsou zde velice milí a vstřícní, tak se nebojte někoho oslovit. /Nejspíš ale osloví první někdo 

vás ☺/.       

 

Jitka Kaiferová, e-mail: kjitka@email.cz  
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Fotky:Fotky:Fotky:Fotky:    

    

Historické centrum Landshutu 

    

                     Hrad Trausnitz                   Pohádkový zámek Neuschwanstein    
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              Regensburg 

 

                 Mezinárodní vaření                           Bavorské speciality 

 

 Karaoke Abend        Moje děvčata – poslední hodina matiky 
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