
 
 
 
 

 
Tereza Glaichová, Giro Food Ltd, Velká Británie 

 

Díky Střední odborné škole pro administrativu Evropské unie a programu Erasmus+ jsem měla tu možnost 
vykonat odborné praxe ve Velké Británii v Birminghamu, a to na čtyři týdny. Konkrétně jsem pracovala ve firmě 
Giro Food Ltd. Jedná se o velkoobchodní společnost, od níž odebírají suroviny na přípravu pokrmů jak 
restaurace, tak nezávislí maloobchodníci. Je to multikulturní firma, v jejíž kancelářích se mluví urdsky, 
punžábsky a anglicky. 

Mými úkoly byla především práce s kancelářskou technikou, scannerem, tiskárnou a počítačem. Do programu 
Microsoft Excel jsem do již připravené tabulky zadávala informace získané z firemní databáze Swords a naopak 
občas zadávala nově zjištěné informace o odběratelích firmy do tohoto programu.  

Z hlediska práce mi praxe přinesla rozšíření slovní zásoby  
z oblasti administrativy, naučila jsem se ovládat počítačový systém 
v angličtině, překonala jsem strach z telefonování. Využila jsem 
tedy znalosti z anglického jazyka, především small talk.  

Myslím, že mě praxe velmi obohatila z hlediska vysvětlení 
problému, v případě, že by nějaký nastal. 

Co se týče ubytování a stravování, vše proběhlo v pořádku. Byla 
jsem ubytovaná u paní, která mi poskytla celý dům v plném 
rozsahu, nebyla jsem omezena ani žádnou večerkou. Měla jsem 
self-cattering, což znamená, že jsem si sama zajišťovala jídlo  
a vařila si. To nebyl problém díky grantu, který mi byl poskytnut. 

Ve volném času o všedních dnech jsem dělala zápisy do pracovního deníku a vyplňovala další dokumenty 
nezbytné k dokončení praxí. Víkendy jsem trávila s ostatními stážisty na výletech, navštívily jsme Londýn, 
Oxford, Liverpool a Stratford. Myslím si, že čas na cestování jsme využily v plném rozsahu.  

O svůj rozpočet jsem se nemusela vůbec starat, veškeré jízdenky, 
ubytování, stravování i letenky byly hrazeny z grantu. 

Na stáž jsem se připravovala v programu OLS, kde jsem měla 
možnost si naposlouchat britský přízvuk a nacvičit si svoji 
výslovnost. Také jsem absolvovala pobyt v Nové Vsi u Jablonce 
nad Nisou, kde jsme byli připravováni na telefonování, zopakovali 
jsme si zásady emailování, small talku a asertivního jednání. 

Tento pobyt byl pro mě přínosný jak z hlediska přípravy na reálnou 
praxi, tak z hlediska navazování nových kontaktů s ostatními 
stážisty.  

Na závěr bych ráda napsala, že stáž pro mě byla přínosná ať už tím, že jsem se seznámila s mnoha skvělými 
lidmi, tak tím, že jsem si vyzkoušela, zda by mě taková práce v budoucnosti bavila. Sama sobě jsem si dokázala, 
že život v Anglii by pro mě nebyl problémem. 

Budoucím stážistům, kteří se chystají na praxe do zahraničí, bych ráda 
vzkázala, že je to pro ně jedinečná příležitost k osobnímu rozvoji a skvělý 
první krok k tomu, si vyzkoušet práci v oboru, jemuž se chtějí 
v budoucnosti věnovat. 

 
 


