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V květnu 2019 jsem měla možnost vycestovat na odbornou stáž do Birminghamu, druhého největšího města 

Anglie. Tuto příležitost jsem dostala díky své škole Střední Odborná Škola pro 

administrativu Evropské Unie a projektu Erasmus+.  

Po dobu čtyř týdnů, jsem měla možnost pracovat ve společnosti Clarke Associates, která se 

nachází v nedalekém městečku od Birminghamu jménem Wythall. Společnost nabízí 

služby v oblasti PR a komunikačních služeb. Jejich heslo zní: Jsme služba, díky které 

nemusíte hledat novinky v médiích, protože my je najdeme za Vás a okamžitě Vás o nich 

informujeme.  

Pracovala jsem v kolektivu velmi příjemných lidí, kteří mi vždy pomohli, když jsem 

potřebovala.  

Mými hlavními úkoly bylo vyhledávání informací a kontaktů na internetu. Vyhledávání škol, neziskových 

organizací, blogerů a firem, kteří by mohli mít zájem o služby společnosti. Z těchto informací, jsem poté tvořila 

Excelové tabulky. Dále jsem také psala novinové články, nebo vyřizovala korespondenci.  

Má stáž mi přinesla mnoho nových znalostí v oblasti MS Word a Excel. Naučila jsem se efektivně pracovat 

s internetem a vyhodnocovat informace. Spoustu znalostí, jsem ale také využila ze školy. Za dobu čtyř týdnů 

jsem se velmi zlepšila v Anglickém jazyce. Ze začátku jsem se musela vypořádat s nářečím, ale na konci stáže 

jsem už neměla žádný problém. Musela jsem se naučit pohotově reagovat na otázky a utřídit si myšlenky.  

Já a moje dvě kamarádky jsme byly ubytované u velmi milé rodiny, kde jsme si každý večer povídali o 

zvyklostech v ČR a UK. Po dobu našeho pobytu byl v rodině ubytovaný i 

Nizozemský student, takže jsme mohly nahlédnout i do jiné kultury. Snídaně, 

obědy do práce a večeře hradila rodina.  

Ve volném čase jsme jezdili na výlety, prošli jsme si centrum Birminghamu a 

navštívili jsme Liverpool, Stratford Upon Avon, Londýn, Oxford a Worcester. 

Po práci jsme navštěvovali restaurace nebo šli do kina.  

S Grantu jsme měli uhrazené letenky, ubytování, stravování a MHD.  

Před odjezdem každý musel splnit 35 hodin v jazykovém programu OLS, kde 

jsme si procvičovali jazykovou výbavu, slovní zásobu a gramatiku. Také jsme 

absolvovali výjezd na Jazykový pobyt do Nové Vsi, kde jsme si zkoušeli psát emaily, telefonování a 

prohlubovali odbornou slovní zásobu. Tato příprava mi velmi pomohla a ujistila mě v mých znalostech.  

Stáž mi přinesla nespočet nových zážitků, znalostí a dovedností. Zlepšila jsem se v jazyce a jsem si se sebou 

mnohem jistější.  


