
Tereza Vaňková, CIPP Goldfinger house, Anglie – Birmingham 

Má zahraniční čtyřtýdenní odborná stáž probíhala v Anglii, konkrétně v Solihullu, nedaleko od centra 
Birminghamu. Pracovala jsem v daňové firmě CIPP the Goldfinger house. Tato životní zkušenost se mi naskytla 
díky mé škole SOŠ pro administrativu EU, na které studuji už tři roky. A také hlavně díky programu Erasmus+ jsem 
se mohla zlepšit v angličtině a zdokonalit své znalosti užívání počítačových programů.  

Jak už jsem výše zmínila, doslala jsem nabídku práce v daňové firmě. Tato firma 
se zabývá mzdami a důchody. Jejím největším zájmem jsou fyzické nebo 
právnické osoby, které využívají členství. S těmi se spolupracuje, posílají se jim 
nabídky různých vzdělávacích kurzů a nejnovější informace o firmě. Taky je zde 
nabídka práce během studia, která se často využívá. 

Já zde pracuji jako asistentka, pomáhám všem se vším. Kompletuji 
korespondenci, balím reklamní předměty, píši emaily. Avšak nejvíce času 
trávím u počítače, kde v programu Integra vyhledávám kontaktní údaje, které 
doplňuji nebo zakládám úplně nové profily. Také hodně vyhledávám typy 
firem. V systému vyhledám firmu, tu následně najdu na internetu a zjistím její 
zaměření. Často jsem také pomáhala ostatním, když měli hodně práce, tak mě 
poprosili, jestli bych jim s něčím nepomohla.  

Z hlediska práce mě stáž naučila, jaké to vlastně je pracovat v kanceláři a 
zkusit jaké to jednou bude po škole. Také jsem se naučila větší 
samostatnosti a v případě, když jsem si s něčím opravdu nevěděla rady, 
nebála jsem se zeptat. Také jsem zjistila, jak práce probíhá v zahraničních 
kancelářích. Moc se to od našich neliší, všichni jsou moc přátelští, způsob 
práce je také podobný.  

Co se jazykových schopností týče, myslím, že už lépe rozumím. Ze začátku 
bylo obtížné porozumět jejich přízvuku, nicméně po pár dnech jsem již 
cítila rozdíl. Mluvený projev se také zlepšil, ale hlavně jsem poznala 

spoustu nových slov.  

Já jsem ubytovaná na koleji s kamarády a je to opravdu super. Zde na nás čekal příjemný, útulný pokoj s vlastní 
koupelnou. Párkrát jsme si vařili ve společné kuchyni, jinak si každý spíš kupoval hotová jídla, která stačilo už jen 
ohřát.  

Peněz jsme měli dostatečně. Navzdory tomu, že jsme hodně chodili do restaurací, abychom ochutnali místní 
kuchyň, opravdu jsme nestrádali. A zbylo nám ještě dostatek peněz na nákup dalšího jídla a potřebných věcí. 

První víkend jsme strávili společně v Londýně za doprovodu p. Barborové, jako doprovázejícího učitele. Další 
víkend jsme se byli podívat v centru a v Solihullu. Také jsme podnikali pár společných akcí – laser game, kino, 
nákupy. Další, poslední víkend jsme jeli v sobotu do Oxfordu a v neděli jsme dokupovali dárky. Jinak vždy po práci, 
když jsme už byli všichni na koleji, tak jsme společně psali pracovní deník a potom jsme koukali na filmy nebo 
seriály. 

Grant nám pokryl úplně všechny náklady. Měli jsme zaplacené 
MHD, letenky, ubytování a peněz dost i na jídlo.  

Ovšem naše škola nás neposlala jen tak do Anglie na měsíc na praxi. 
Od ledna jsme se pěkně připravovali. A to vše nad rámec vyučování. 
Jednou do týdne jsme měli nultou hodinu a vše vyvrcholilo 4 
denním jazykovým kurzem v Nové Vsi. Tam jsme vše dokončili a 
ujasnili. Určitě tato příprava byla kvalitní a užitečná. Naučili jsme se 
spoustu potřebných věcí. 

Já jsem z praxe maximálně spokojená. Měla jsem skvělou práci 
s příjemnými a zábavnými lidmi. Všichni byli moc milí a trpěliví. Stáž 
se opravdu vydařila. 


