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Langenlois - Rakúsko 

 

 V rámci projektu Erasmus +KA1 sme sa zúčastnili 
odbornej stáže v hosťujúcej škole – 

Gartenbauschule – Langenlois 

Rakúsko 

 

 

                     7.5.2017 – 27.5.2017 



Aktivity počas stáže 
 Výučba na hodine odborného predmetu 

 Práca v stredisku praktického vyučovania-záhradnícke 
centrá 

 Profesionálne exkurzie 

 Štúdium estetických, kultúrnych a historických 
vplyvov na výrobu kvetinových aranžmánov  

 Diskusia so študentami, odbornými učiteľmi, 
floristami 



Mestečko Langenlois 
  Langenlois má asi 7 tis. Obyvateľov 

 približne 2 000 ha vinohradov je najväčšie 
vinohradnícke mestečka v Rakúsku 

 Prvé záznamy o škole  - v roku 1947 bola zriadená 
záhradnícka učňovská škola  

 1974  zriadená 4 – ročná Záhradnícka odborná škola 

 1996 – založenie „Vzdelávacieho a absolventského 
zväzu záhradníckych povolaní“ 



Zahraničná stáž 
-počas stáže sme napĺňali program a jednotky ECVET 

-Zúčastnili sme sa na výučbe odborných predmetov  a 
hodín praktického vyučovania,  pozreli sme si školu s 
rozľahlým parkom a veľkým skleníkom 

-Absolvovali sme odbornú prax v učebnej záhrade 
Haindorf 

-získali sme lepšiu komunikáciu v cudzom jazyku 

 



Škola 



Vzdelávanie 

1. Učňovská záhradnícka škola  
        – záhradník – odborník 
2. Odborná záhradnícka škola – záhradníctvo 
- poľnohospodárska produkcia v záhradníctve 
- podnikateľské záhradnícke služby 
- Záhradníctvu blízka obchodná činnosť 
2 - ročné moduly  - základné záhradnícke vzdelanie 
                                -  malá špecializácia 
                                -  vzdelávanie v oblasti podnikania  
3. Majstrovská záhradnícka škola (majstrovské skúšky v 

oblasti záhradníctva) 
4. Vzdelávanie dospelých 
 



Na odbornom praktickom 
vyučovaní 



Prax 
 Aranžovali sme len so živými kvetmi – od prípravy 

materiálov , viazanie  kytíc až po prípravu na 
expedíciu, 

 pripravovali  a upravovali kvety na predaj, vysádzali 
liečivé rastliny,  

 pomáhali sme pri výzdobe na  Summer Ball 

 oboznámili sme sa s prácou v skleníkoch od výsevu, 
sadby, úprave, distribúcii rastlín a marketingom v 
záhradníctvach 

 zdokonaľovali sme sa v cudzom jazyku 

 

 



Prax v škole 



Práca v Haindorfe 



Na praxi sme 
pripravovali kvety na 
aranžovanie aj sme 

aranžovali „škoda, že  
takúto príležitosť 

nemáme častejšie“ 



Príprava na Summer Ball 



Naša práca... 



Náplň našej praxe 



Aranžovanie 



Ukážky prípravy na Summer Ball 



Návšteva pamätihodností... 















Exkurzia v záhradníctvach 
 Záhrady zámku Grafenegg 

 Garten Tulln 

 Gartner Holc 

 Záhrady Schloss Hof 

 Kittenbergerské záhrady 

 Vineyards  - vínna cesta Langenlois 

 Miestne záhradníctva 

 



Záhrada Tulln 



Vinice 



Vínna cesta 



Kittenbergerské záhrady 
 



Školské záhrady 



Prechádzka po 
Langenloise 



Poďakovanie 
  

   Ďakujeme národnej agentúre Erasmus +  

za možnosť absolvovať zahraničnú stáž v Rakúsku v 
rámci projektu a vedeniu školy za možnosť 

reprezentovať našu školu v zahraničí 



...a nič nám nechýbalo... 


