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Svou měsíční stáž jsem strávila ve městě Birmingham ve Velké Británii. Birmingham je druhé největší město v Anglii 

hned po Londýně. Tento fakt jsem si ověřila již při první cestě autobusem přes toto veliké a rušné město. Stáž jsem 

měla možnost navštívit díky mé škole, kterou navštěvuji už třetím rokem. Střední odborná škola pro administrativu EU 

spolupracuje s projektem Erasmus ᐩ, díky kterému jsem mohla mít tu čest strávit svou měsíční praxi v zahraničí.  

Celý měsíc jsem strávila prací ve firmě Giro food.  Firma Giro působí především v potravinovém průmyslu, kdy pomocí 

své velké flotily vozidel dováží suroviny do různých restaurací, či obchodů.  

V této firmě jsem měla funkci asistentky Purchassing department, přičemž mým úkolem byla asistence tiskárny, kopírky 

a skeneru. Mezi mé úkoly rovněž patřila tvorba soudních spisů, kdy jsem hledala důkazy o daných dlužných firmách na 

internetu a tiskla tak informace o jejich existenci či neexistenci. Pomocí těchto důkazů mohla firma Giro food vymáhat 

finanční prostředky z těchto dlužných firem soudní cestou.  

Pokud bych se měla zmínit o tom, co mi praxe přinesla z hlediska zkušeností a vědomostí, tak mohu určitě potvrdit, že 

jsem se lépe naučila si svou práci organizovat. Zjistila jsem, že je velmi důležité si věci precizně srovnat a ve všech 

dokumentech mít pořádek. Rovněž je důležité nebát se ptát. První dny své praxe jsem měla obavy z jazyka a z toho, 

že nepochopím zadání práce. Bylo mi trapné se ptát, protože jsem nechtěla nikoho zatěžovat svými dotazy. Ale potom, 

co jsem nepochopila správně instrukce, které mi kolegyně dala, a svůj úkol pokazila, došlo mi, že je vždy lepší se zeptat. 

Jelikož 90% zaměstnanců firmy Giro food nepochází z Velké Británie, ale ze zemí jako jsou Pákistán, Írán, či jiné země, 

není úplně lehké jim porozumět. Tito lidé mluvili perfektně a plynule anglicky, ale s přízvukem, kterému jsem měla na 

začátku problém porozumět. Ale jak jsem se přesvědčila, tak všechno chce svůj čas a za nějakou dobu jsem si na jejich 

přízvuk zvykla.  

Celý tento měsíc jsem žila se svou kamarádkou u jedné příjemné starší paní, která měla mnoho pravidel, které jsme 

musely dodržovat, ale časem jsme si na chod této domácnosti zvykly a pravidla pro nás přešla v automatické činnosti. 

Jelikož jsme byly ubytované ve složení dvou dívek, tak nám vaření a příprava jídel na druhý den do práce nedělala 

problém.  

Po práci nás vždy čekal vysloužený odpočinek, který jsme trávili většinou na cestách po Anglii. Navštívili jsme Londýn, 

Stratford, Oxford a Liverpool. Rovněž jsme prozkoumali i celý Birmingham a jeho okolí.  

Grant, který jsme obdrželi, jsme neutratili jen za cestování po Anglii. Z grantu byly hrazeny letenky, naše ubytování, 

stravování a MHD na celý měsíc.  

Nebylo vše ale tak lehké jak se zdá. Náš odjezd předcházel intenzivní jazykový kurz a domácí příprava pomocí 

internetových cvičení. Bylo potřeba splnit minimálně 24 hodin aktivity na těchto stránkách plněním cvičení na poslech, 

gramatiku a slovíčka. Mohu určitě potvrdit, že moje škola mě připravila na odjezd do ciziny perfektně. Obavy a stres z 

jazyka byly na místě, ale stačilo pár dnů na rozmluvení a stres byl pryč.  

Myslím si, že stáž byla povedená a že lépe dopadnout nemohla. Do života si z Anglie vezu pracovní zkušenosti a 

hromadu zážitků. 

 


