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K mé velké radosti jsem byla vybrána jako účastník na 

odborné měsíční stáži ve Španělsku, přesněji ve městě Málaga. Tuto možnost mi poskytla SOŠ pro 

administrativu EU, kde studuji obor Provoz diplomatických služeb. Vše mi zajistil a organizoval tým 

programu Erasmus+, který zajišťuje odborné stáže pro studenty. 

Získala jsem místo na recepci sportovního centra Vals sport, která poskytuje pronájem kurtů na tenis 

a pádel, lekce vedené osobním trenérem, dále je možnost si zde zaplatit různé druhy členství 

v posilovně. Pořádají také různé sportovní akce.  

Já měla za úkol především obsluhovat kancelářskou techniku, která se nacházela na recepci, jako je 

scanner či kopírka. Pracovala jsem s dokumenty týkající se údajů o klientech, skenovala je do databáze 

v počítači, doplňovala chybějící informace do systému a následně je archivovala. Dokumenty jsem také 

třídila. V neposlední řadě jsem se podílela na přípravě sportovních akcí a komunikaci s klienty, kteří 

požadovali informace nebo potřebovali pomoci se změnou v dokumentu.  

Jako zaměstnanec jsem měla možnost navštěvovat posilovnu v ranních 

hodinách před pracovní dobou, což bylo pro mě jako pro aktivního 

sportovce velmi vyhovující. 

Díky této praxi jsem získala větší sebevědomí v jednání s lidmi a v řešení 

náhlých situací, navíc v cizím jazyce. Mohla jsem si procvičit rychlou 

reakci ve španělštině a zároveň znalosti získané v předmětech veřejné 

správy a kultury osobního projevu, co se týče jednání s lidmi a etikety. 

V jazykových dovednostech jsem pocítila zlepšení hlavně v porozumění, 

jelikož Andalusie je typická vlastním přízvukem, který je pro cizince 

značně obtížný. Také jsem se naučila hodně nových slovíček, především 

z oblasti administrativy a hovorových výrazů. 

Bydlela jsem s dalšími studenty jak ze školy, tak z jiných zemí. Bylo to 

jednoduché ubytování, které bylo uzpůsobeno především pro přespání. 

Ocenila bych větší pracovní prostor, ale předem jsem počítala s tím, že 

tam tolik místa nebude, člověk se musí přizpůsobit. Tyto menší 

nedostatky ovšem vylepšilo stravování, které probíhalo formou plné 

penze v menší jídelně v přízemí. Nemohla jsem si stěžovat na 

nedostatek a většina jídel byla výborná. 

Jelikož jsem měla z grantu hrazeno ubytování, stravování i dopravu, 

zbylo mi ještě spoustu prostředků pro vlastní potřebu. Mohla jsem je 

využít např. na společné výlety do okolních míst, nákup potravin či 

suvenýrů nebo ochutnávky místních specialit v restauracích. Ve svém 

volném čase jsem se také věnovala sportu, bylo možné si vypůjčit 

kolo, což bylo perfektní pro výlety na pobřeží. Na stáž mě skvěle 

připravila naše profesorka španělštiny ve volných vyučovacích 

hodinách. Také mi pomohla online příprava v programu OLS. 

Celkově bych tuto zkušenost hodnotila velice pozitivně. Vnímám 

zlepšení některých dovedností souvisejících s mým studijním 

oborem, ale hlavně zlepšení v jazykové komunikaci. Také jsem si 

uvědomila, jaké je to žít nějakou dobu sama v zahraničí a odnesla 

jsem si spoustu užitečných životních zkušeností. 


