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Moje zahraniční praxe se nacházela ve Velké Británii, v Solihullu, což je kousek od Birminghamu, 

druhého největšího města Anglie. Stáž trvala jeden měsíc. Na stáž jsem se dostal prostřednictvím 

naší školy a programu Erasmus+ a tímto bych jim za tuto možnost chtěl poděkovat. 

Já jsem pracoval v Solihull Council House v oddělení Education improvement and Early Years - zde 

zaměření už vyplývá z názvu. Hlavním cílem tohoto programu je ujistit se, že všechny školy pod jeho 

správou musí být "dobré" nebo "nadprůměrné" - což tento program plní velmi dobře, a je jich přes  

80 %, což je napsané na tabuli v kanceláři. Dále se stará o zlepšení podmínek studia a celkové výuky,  

a poskytuje pomoc rodičům, kteří se například rozhodnou poskytovat dětem domácí vyučování. Dále 

se tam řeší například stížnosti od rodičů. Velkou součástí programu je také pomoc školám a 

poskytování mnoha různých kurzů, například na ochranu dětí. 

Já jsem na stáži hlavně dělal klasické kancelářské činnosti. Tisknul jsem dokumenty, spojoval jsem je 

pomocí svazovače, takový přístroj, pomocí kterého se spojí velké množství papíru jako kniha. Dále 

jsem hodně laminoval papíry a poté jsem tyto papíry musel vystřihovat. Vytvářel jsem také různé 

tabulky, cedulky a přepisoval spoustu věcí do počítače. Vkládal jsem také kontakty na školy a 

pracovníky škol do pro to konkrétně určeného programu.  

Práce mi určitě přinesla spoustu věcí. Dozvěděl jsem se z první 

ruky jak to chodí v typické kanceláři, jaké jsou různé pracovní 

postupy a poznal jsem pravé anglické pracovní prostředí. Velice 

se mi zlepšili moje stříhací schopnosti. Řekl bych, že díky praxi 

jsem teď schopný lépe operovat s kancelářskými přístroji jako 

tiskárna a stroj na laminování. 

Řekl bych, že v cizím jazyku jsem se rozhodně zlepšil. Určitě se mi zostřili moje znalosti a zlepšila 

moje schopnost reagovat na cokoliv. Jistě se mi zlepšila i psaná a mluvená forma. Co se týče 

přízvuku, na ten mi netrvalo nijak dlouho si zvyknout. 

Co se ubytování týče, žil jsem na koleji. Tam to bylo velmi dobré, neměli jsme žádnou večerku, mohli 

jsme trávit večery spolu celá parta, která byla na koleji ubytovaná. Stravovali jsme se jednoduše tím, 

co jsme si sami nakoupili. Chodili jsme na nákup vždy, když bylo potřeba, a na nějakou dobu si 

nakoupili. Nejbližší supermarket byl asi 10 minut autobusem, takže pro nás velmi dobře dostupný. 

Ve volném čase jsme se dívali na různé filmy, chodili například na procházky, nebo společně 

například právě na ty nákupy. První víkend jsme s učitelkou dokonce jeli na výlet do Londýna, kde 

jsme se podívali na velké množství památek a udělali spoustu fotek. 

Z grantu jsme měli hrazeno jídlo, ubytování, a dokonce i MHD. 

Na stáž jsme se připravovali formou přípravného 

kurzu se školou i nad rámec vyučování, což bylo 

prospěšné k osvěžení naší slovní zásoby například 

týkající se kanceláře a podobně.  

Jsem rozhodně rád, že jsem na praxi jel. Dalo mi to 

spoustu nových a dobrých zkušeností do života a 

určitě to můžu doporučit každému, kdo hledá nové 

zážitky a chce si procvičit své anglické schopnosti. 


