
Veronika Hrubá, Solihull College and University Centre, Velká Británie 

Moje stáž byla ve Velké Británii, v Birminghamu na Solihull College a trvala 4 týdny. Na tuto stáž 

jsem se dostala díky Střední odborné škole pro administrativu Evropské Unie, na které studuji a díky 

projektu Erasmus+. 

Dostala jsem se na Solihull College and University Centre konkrétněji na 

Blossomfield Campus, kde jsem pracovala na recepci. Solihull College 

nabízí celou řadu odborů a odborných kurzů, které slouží více než 10.000 

studentům (na plný i částečný úvazek). Pomáhá připravit se na další krok 

k studiím na vyšší úrovni nebo k zaměstnání. Cílem je najít místo pro 

každého, od studentů kurzů pro začátečníky až po studenty na studiích na 

vyšší úrovni. 

Mým úkolem bylo přivítání studentů, zaměstnanců a návštěvníků, třídění 

pošty studentů, kteří bydlí na koleji, v případě potřeby volat osoby 

poskytující první pomoc a ostatní obecné kancelářské povinnosti. 

Pracovala jsem s lidma z různých kultur a různých podmínek, s lidma, kteří vyznávají různe 

náboženství a to mi pomohlo lépe si uvědomit, že na tom nezáleží a kdokoliv může mít své kvality, 

které může využít v práci jako jednotlivec nebo jako člen skupiny, která dělá na společném projektu. 

Hodně jsem se zlepšila v porozumění odlišných přízvuku i v porozumění některých termínů z oblasti 

školství. 

 

Bydlela jsem na Solihull College Halls of Residence, na koleji. Měla jsem vlastní pokoj s koupelnou a 

kuchyn jsem sdílela se spolubydlící. Vařila jsem si obden, ale na nákup potravin mi stačilo jít tak 

jednou týdně.  

 

Navštívila jsem Londýn, kde jsem zůstala na víkend, taky jsem si 

prohlídla samotný Birmingham a podnikla jsem menší výlet do Oxfordu. 

Všechny tyto místa urcitě stojí za zkouknutí. 

Co se týče grantu, tak ten mi plně uhradil leteckou dopravu z Prahy do 

Birminghamu a zpět, ubytování na měsíc na koleji, poplatky za dopravu v 

Birminghamu a pokryl i veškere mé výdavky na stravování.  

Naše škola mi poskytla několik hodin angličtiny nad rámec naši výuky, 

které mi přinesly množtví užitečných informací a lépe mě připravily na 

samotnou stáž. Naučili jsme se výrazy, které se často používají jako 

ustálené a taky jsem si přesla situace, do kterých by jsem se mohla dostat 

v práci, jako například vyřizování telefonátů, zanechávání vzkazů atd. 

 

Z této stáže si odnesu hodně zážitku, či už z pracovního prostředí nebo z 

běžného života. Je to přínosná zkušenost vyzkoušet si bydlení i práci v cizí zemi a jsem ráda, že jsem i 

já dostala takovou možnost si tím projít díky projektu Erasmus+  a mé střední škole. 

 

 

 

 

 


