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Díky programu ERASMUS + a mé škole Střední odborné škole pro administrativu 

Evropské unie jsem měla příležitost absolvovat měsíční odbornou stáž v Birminghamu v Anglii 

a splnit tak svou povinnou praxi.  

Pracoval jsem ve společnosti Reliance Care Solutions, která se zabývá především 

poskytováním odborné péče starším lidem. Jakožto vykonavatelka administrativní pozice, 

jsem většinu času byla pověřená vyřizováním telefonátů a korespondence. Mezi mé další úkoly 

patřilo obvolávání uchazečů, kteří chtěli pracovat pro Reliance Care Solutions, dohadování 

termínu a času, kdy se bude konat jejich ústní pohovor. Musím říct, že ze začátku, jak jsem 

nebyla úplně zvyklá na Birminghamský přízvuk, to pro mne bylo náročné. Jak ale čas běžel, 

zvykla jsem si a ke konci stáže to byla jedna z mých nejoblíbenějších činnosti.  

Mé jazykové dovednosti se určitě zlepšily, a to především v oblasti mluvení, 

telefonování a poslouchání. Po čase jsem se dokázala vypořádat s Birminghamským 

přízvukem.  

Ubytování se nacházelo v Solihullu. Měla jsem veliký 

pokoj se samostatnou koupelnou a vlastní televizi. 

Cesta do práce mi trvala 20 minut pěšky na 

autobusovou zastávku v centru Solihullu, odtamtud 

jsem musela ještě 30 minut autobusem. Stravu jsem si, 

kormě večeři, které pro mne připravovala rodina, 

zabezpečovala samotná.  

Ve volném čase jsme hodně cestovali, navštívili jsme Londýn, kde jsme strávili den i 

s naší paní učitelkou, která nám ukázala zajímavá místa. Pak jsme ještě navštívili Oxford, 

Liverpool, Stratford. Když jsme zrovna necestovali po okolních městech, navštívili jsme 

Birmingham a prozkoumali jsme knihovnu s hezkým výhledem na město.  

Z grantu mi bylo zaplaceno ubytování, cesta tam a zpět, MHD jízdenka na měsíc a 

dostála jsem kapesné, které jsem využila především na jídlo a cestování.  

Před stáží jsem se připravovala na OLS kurzech poskytovaných nad rámec vyučování. 

Díky OLS kurzu, jsem si mohla zlepšit svou slovní zásobu, gramatiku a hlavně spelling, který se 

mi v práci hodil. Když se stáž blížila, tak škola ještě uspořádala intenzivní kurz v Nové vsi u 

Jablonce, který byl zaměřen jak na angličtinu, tak i na teambuilding.  

Jsem neuvěřitelně ráda že jsem mohla jet na stáž do Birminghamu. 

Nejlepší lidi v práci, nové pracovní zkušenosti, super výlety a momenty. Věřím, že 

jsem potkala lidi, kteří mě dokonce života ovlivnili. V práci jsem měla tak výborný 

kolektiv, že jsme si vyměnili Facebook a plánujeme společné cestování Také jsem 

měla příležitost zkusit indickou kuchyni, jelikož má kolegyně byla z poloviny 

Indka.  

 


