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Krátce o Španělsku
• oficiálně Španělské království

• leží na Pyrenejském poloostrově 

• má 47 milionů obyvatel

• hlavní město Madrid

• neustále teplé podnebí

• patří k němu i Kanárské ostrovy, Baleáry a 
katalánské město Llívia, které je zcela obklopeno 
územím Francie

• je členem Evropské unie, NATO a dalších 
organizací

• skládá se z padesáti provincií, které jsou 
seskupeny do 17 autonomních regionů

• ne všichni Španělé mluví kastilskou španělštinou, 
Španělsko má čtyři oficiální jazyky – kastilština, 
katalánština, baskičtina a galicijština

• Španělé přebírají příjmení po otci i matce, tudíž 
mají dvě příjmení 



Doprava

Ostrava-Svinov Praha Málaga

Málaga Praha Frýdek-Místek



Třítýdenní odborná praxe









Vendula Bardoňová
Lukáš Mihoč

• Jazyková škole Europroyectos

• Pomoc firmě hledat firmy ke 
spolupráci

• Kontaktování spolupracujících 
firem

• Práce s databázemi

• Seřazování údajů ve wordu a 
excelu



Agnesa Kiszková
Terezie 
Karaffová
• Museum Jorge Rando

• Psaní dopisů do škol

• Pomoc dětem s malováním

• Překlad věcí o muzeu na počítači



Ilona Palicová
Kristýna 
Onderová

• Realitní kancelář OPAU

• Pomoc s reklamou firmy

• Stříhání a roznášení letáků  
po městě

• Evidence nabídek v 
počítači



Kryštof Hajdík
Jiří Vala
Michael Moják

• Atrium Consulting

• Content editing

• Psaní článků o hrách a 
aplikacích

• Překlad článků do jiných 
jazyků



Daniel Čada

• Mecanizados Malaga

• Navrhování technických 
výkresů v počitačovém 
programu solidwork

• Obsluha CNC stroje

• Kontrola rozměrů výrobku



Ubytování a 
volný čas

• Byli jsme ubytováni v bytech po pěti

• Každý víkend jsme jezdili na výlety po 
Španělsku

• Náš první výlet byl na Gibraltar, druhý do 
Córdoby a poslední výlet byl v Granadě

• Mohli jsme také využít tělocvičnu ve zdejší 
škole jménem Rosaleda

• Navštívili jsme španělské restaurace a 
ochutnali tradiční jídla

• Také nám hodně nabídlo město, kde 
jsme se rádi procházeli



Málaga
• Málaga je přístavním městem na jihu 

Španělska. Je centrem stejnojmenné 
provincie Málaga

• Po Seville je druhým největším městem v 
Andalusii a je 6. největším městem 
Španělska

• Žije zde zhruba 570 tisíc obyvatel

• V Malaze se narodili malíř Pablo Picasso, 
známý španělský politik z 19. století 
Antonio Canovas del Castillo a herec 
Antonio Banderas

• Ve městě se nachází mezinárodní letiště, 
přístav a univerzita

• Carnaval de Málaga 21. Únor - 1. březen







Gibraltar
• V nízké nadmořské výšce je zabydlená část, 

avšak s jejím stoupáním se z toho stává 
království opic a ráj pro turisty

• Na tomto území se mluv í anglicky

• Silný v ítr a úzké uličky jsou zde typické

• Leží 40 km od afrického státu Maroco

• Je zámořské území Spojeného království

• Nachází se zde jediná ev ropská kolonieopice





Cordóba

• Córdoba se nachází v jižním Španělsku a 
je hlavním městem a kulturním centrem 
stejnojmenné provincie. Patří 
k vyhledávaným turistickým cílům a 
od roku 1984 je součástí 
seznamu Světového kulturního dědictví 
UNESCO

• Vedle sebe tu vždy žili muslimové, Židé 
i křesťané a město dodnes nese 
stopy těchto rozličných kultur

• Obdivovat tady můžete skvostnou mešitu, 
křesťanskou katedrálu a kostely, starověký 
římský most, pozůstatky římského chrámu, 
luxusní paláce a židovskou čtvrť se 
synagogou





Granada
• Město Granada není město sídlící u moře, jeli jsme tudíž v íce do středu Španělska

• Symbolem Granady je granátové jablko, které jsme taky v iděli téměř všude kolem nás

• Granada se pyšní krásnou přírodoua nádhernými výhledy

• Najdete zde zříceniny a i město vypadá starobyle





Nerja

• Nerja je pobřežní město ležící v 
Andalusii na jihu Španělska

• Nachází se zhruba hodinu a půl 
od Málagy

• Nerja je významným letoviskem 
Costa del Sol

• Mezi významnější památky města 
a okolí patří jeskyně Nerja, 
akvadukt Águila, vyhlídka Balkon 
Evropy a bílá vesnice Frigiliana





Na závěr trochu
srovnávání
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D ě k u j e m e
Evropské Unii za umožnění pobytu a 

naší škole za jeho zorganizování

Samozřejmě také děkujeme Vám za pozornost


