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Díky Střední odborné škole pro administrativu EU a programu Erasmus+ se mi naskytla možnost absolvovat stáž 
v zahraničí. Stáž jsem absolvovala ve Spojeném království, konkrétně ve městě Birmingham, kde jsem strávila 
čtyři týdny. Pracovala jsem ve firmě Giro food LTD., což je rodinná firma fungující již přes 35 let. Je 
velkoobchodním dodavatelem specializujícím se na potraviny z celého světa. Dodává produkty na indický, čínský, 
afro-karibský, řecký a anglický trh. Ve firmě pracují zaměstnanci z celého světa. Tato kulturní rozmanitost dodala 
kolektivu velmi zajímavý úhel. Nejen, že zaměstnanci respektovali svá rozdílná náboženství, ba se dokonce 

podporovali při plnění náboženských úkonů. Zajímal je názor každého, a byli 
ochotni debatovat o politických i kulturních rozhodnutích.  

Pokud jde o odborné dovednosti, tak jsem se na stáži naučila pracovat v 
systémech Swords a Sage, se kterými jsem se nikdy předtím nesetkala. 
Naopak program Excel mi byl již dobře známý ze školy, ale i přesto jsem se 
naučila spoustu vychytávek, které mi usnadnily práci. Také jsem se 
dozvěděla, jak moc spolu souvisí práce na různých odděleních. Mojí 
pracovní náplní byly úkony v oboru účetnictví. Činnost, kterou jsem dělala 
nejčastěji, byla práce s fakturami. Začala jsem tím, že jsem si podle seznamu 

zkontrolovala, zda mám všechny faktury. Pokud jsem měla všechny faktury, tak jsem si je přiřadila k protokolům 
podle čísla faktury. Když jsem měla fakturu i protokol, vytvořila jsem si úvodní stránku, na které bylo krátké 
shrnutí. Nakonec jsem informace o fakturách zadala do Swords. Další věc, kterou jsem dělala, byly tzv. 
statements. Jednalo se o to, že jsem zkontrolovala účetní zůstatky na statements s 
účetními zůstatky v tabulce. Archivace také byla součástí mé práce, ale tu jsem nedělala 
příliš často. Zajímavou prací byl Stock day, kdy jsme museli do systému Swords zadávat 
reálný stav ve skladu, který pro nás v průběhu zjišťovali pracovníci firmy. Dále jsem 
měla spíše jednodenní úkoly jako např. práci s kredity v oddělení nákupu, práci se 
systémem Sage, dokumentaci oprav vozidel nebo třeba vytváření shrnutí za účetní rok. 
Co se týče jazykové stránky, tak ačkoli jsem byla kvalitně připravena ze školy, slovní 
zásoba v oboru účetnictví pro mě byla novinkou. Naštěstí, i když jsem slovíčka neznala, 
dokázala jsem si z kontextu odvodit, co to je a k čemu to slouží. Dále jsem se naučila 
zdvořilostních frází a přísloví.  

Ve volném čase jsme chodili do kaváren, či prozkoumávat části města. O víkendech jsme jezdili na výlety. 
Navštívili jsme Liverpool, Stratford upon Avon, Oxford, Warwick a někteří z nás i Londýn.  

Tyto cesty jsme mohli podniknout díky grantu, který nám byl poskytnut. Kromě jízdenek, jsme z grantu hradili i 
MHD, ubytování, stravování a letenky. Před odjezdem na stáž jsme absolvovali přípravný kurz v Nové vsi. Tam 
nám bylo vysvětleno, co se bude dít v průběhu stáže. Kurz také sloužil ke stmelení kolektivu ve skupinách, které 
spolu odjíždí na stáž. Dále jsem absolvovala internetový jazykový kurz OLS od Erasmus+, který sloužil k vypilování 
slovní zásoby a gramatiky.  

Celkově stáž hodnotím velmi pozitivně, a rozhodně si myslím, že mi zkušenosti, které jsem tam získala, pomohou 
v budoucnu. A jako poslední chci vyzdvihnout zdvořilost anglických občanů, jelikož byli všichni vždy ochotní 
pomoci či podržet dveře.  

 


