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Na mé odborné stáži jsem byla v Anglii ve městě Birmingham, což je druhé 

největší město UK. Praxe trvala po dobu jednoho měsíce. Tímto bych chtěla 

poděkovat mé škole SOŠ pro administrativu Evropské Unie a programu 

Erasmus+, díky kterému jsem mohla vycestovat do zahraničí.  

Celý měsíc jsem pracovala v národní charitativní organizaci, která pomáhá 

lidem od roku 1967. Zaměřuje se na lidi, kteří trpí srdečním onemocněním. Dále také dělá mnoho projektů 

ohledně zdravého životního stylu. Učí lidi, jak se správně a zdravě stravovat a také jak správně sportovat. Také 

podporuje různé výzkumy, zaučuje budoucí lékaře a obecně se věnuje všem aktivitám, co se týče srdce. Přispět 

může v podstatě každý, jak fyzická, tak právnická osoba. Pracovníky této firmy ovšem nepotkáte na ulici vybírat 

peníze, tuto aktivitu vůbec nedělají. Pořádají hodně charitativních akcí, kde získávají finanční prostředky. 

Práce v této společnosti byla velmi různorodá. Například můj první úkol byl vytvořit seznam týmů a hráčů UEFA 

EURO 2016, kvůli jednomu charitativnímu projektu. Dále jsem často hledala na internetu společnosti v UK, od 

kterých by tato charita mohla dostat finanční prostředky. Od tohoto úkolu se také 

odvíjí posílání dopisů nebo psaní a odpovídání na e-maily. Má další práce byla 

například vytváření plakátů na dobročinné akce, laminování materiálů, řazení 

dokumentů do složek nebo vyhotovování tabulek v MS Excel.  

Na zahraniční stáži jsem získala mnoho znalostí a dovedností. Například 

elektronickou poštu jsem posílala pouze přes Outlook, takže se mi dostalo hodně 

nových informací. Kvůli psaní e-mailů jsem se naučila hodně věcí o tom, jak psát 

formální Angličtinou a jaké náležitosti má mít úřední dopis. Dále také nové funkce v 

programech MS Office, jako je například Word (tisk na obálku), Excel a nebo 

Publisher (vytváření plakátů). Jelikož jsem posílala mnoho dopisů, dozvěděla jsem 

se, jak se správně píše adresa v Anglii. V neposlední řadě mi byl ukázán firemní 

systém CITRIX, na kterém jsem po celou dobu musela spolupracovat s nadřízenými. Velký přínos pro mě byla 

komunikace v Angličtině, jak doma, tak v práci. Zlepšila jsem si mluvený projev, naučila se rychle reagovat a 

velmi si obohatila slovní zásobu. 

Bydlela jsem u jedné starší paní, která se jmenovala Shirley. Byla velmi milá a vstřícná po celou dobu mého 

pobytu. Žila ve velkém domě, který byl velice pěkně a moderně zařízen. Když jsem v Anglii 

slavila narozeniny, tak mi dokonce i upekla dort a dala několik dárků. Kdykoliv jsem měla 

nějaké problémy, tak mi se vším pomohla a často si semnou povídala. Jelikož jsem měla 

zařízený self catering, vařila jsem si sama a také jsem často chodila do restaurací.  

Ve svém volném čase jsme poznávali Anglii. Náš první víkend se odehrával v Londýně, kde 

jsme chodili po památkách. Viděli jsme například Buckinghamský palác, Londýnský Tower, 

Big Ben, Westminsterské opatství, Tower Bridge a mnoho dalších pamětihodností. Druhý 

víkend probíhal v centru Birminghamu. Zde jsme navštívili kupříkladu Birmingham Central 

Library, která je největší knihovnou v celé Evropě. Dále památky jako Kostel sv. Martina, 

Council House, Museum & Art Gallery, Gas Street, Birmingham Town Hall nebo Victoria 

Square.  

Před odjezdem na stáž jsme absolvovali jazykovou přípravu, která byla nad rámec našeho 

vyučování. Zde jsme si obohatili odbornou slovní zásobu, naučili formální Angličtinu a zlepšili komunikaci.  

Myslím, že tento projekt je velice dobrý nápad. Nejen, že se studenti začlení do trhu práce v tak poměrně 

mladém věku, ale také si najdou nové kontakty, zdokonalí druhý jazyk a poznají novou kulturu. Jsem velmi ráda, 

že jsem mohla být součástí tohoto programu. 


