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Ve dnech 27. dubna – 25. května 2019 jsem se mohla díky programu Erasmus+ 
zúčastnit zahraniční praxe. Společně s dalšími sedmi dívkami jsme pobývaly 
v Birminghamu, 2. největším městě v Anglii. 
 
Po dobu stáže jsem pracovala v Aero-Kick Community Gym. Aero-Kick je známý 
pro Kickbox a zábavné aktivity pro rodinu. Nabízí lekce boxu, kickboxu, MMA, 
WBC, sparringu a Bjj. Vlastníkem a generálním ředitelem je Colin Treasure, který je 
bývalý trojnásobný šampion Kickboxu. Má čtvrtý stupeň černého pásku ABA 
boxerského trenéra a osobního trenéra.  

 
Celý měsíc jsem pracovala v oddělení administrativy. Měla jsem hodně úkolů týkající 
se podnikání. Tyto úkoly byly například; vedení protokolů o transakcích společnosti 
a jejich předložení vlastníkovi pro jeho uložení, vedení záznamů o zápisu dat pro 
členství studentů, pomoc zaměstnancům s propagačními materiály. Z úkolů, které 
jsem dostala, jsem se intenzivně zabývala mediálními a propagačními pracemi. 
Pomáhala jsem s tvorbou videí. V poslední týdnu jsme s mým kolegou Lukem 
vytvářeli video pro jeho osobní trenérství. 
 
Zahraniční stáž mi přinesla spoustu zkušeností. V práci jsem získala mnoho znalostí 
v oblasti podnikání, vedení podniku. V práci jsem se zdokonalila v programech 
Microsoft Office. Tato stáž mi přinesla spoustu nových informací, které jsem schopna využít pro můj další osobní 
rozvoj, jak ve škole, tak v budoucnu v mé práci. Obohatila jsem si svou slovní zásobu a naučila se lépe reagovat 
na různé situace. Také jsem se zdokonalila v porozumění mluveného slova.  
 
Spolu s dvěma kamarádkami jsem bydlela v Shirley u Yvonne a Nicka. Yvonne i Nick byli oba vstřícní hostitelé. 
Měli jsme k dispozici dva pokoje. Jeden měl vlastní koupelnu. A já spolu s kamarádkou jsme sdíleli koupelnu 
s hostiteli. Stravování jsme měli zajištěné u Yvonne a Nicka, kde jsme si snídani a oběd připravovaly samy a 
večeřeli jsme všichni společně i s hostiteli. 
 

Ve volném čase jsme měly tu možnost s holkami navštívit Liverpool, 
Worcester, Stratford-upon-Avon, kde se narodil William Shakespeare a je 
také známý pro velkou sbírku motýlů a plyšových medvídků. Dále jsme 
navštívili Londýn a univerzitní město Oxford. 
 
Před odjezdem na odbornou praxi jsme se zúčastnili jazykové přípravy 
v Nové Vsi nad Nisou. Dále jsme absolvovali online jazykovou přípravu 
OLS, která byla zaměřena na poslech, gramatiku, zlepšení slovní zásoby. 
Každý jsme museli vykázat 30 hodin.  

 
Myslím si, že tento projekt může nám studentům ukázat, jak to chodí ve 
firmách v cizích zemí. Získali jsme odborné znalosti, které se nám budou 
hodit, jak ve škole, tak v budoucím povolání a zlepšili jsme si angličtinu. 
Díky grantu jsme měli hrazené letenky, dopravu po Birminghamu, 
ubytování, stravování a kapesné na volnočasové aktivity. 


