
Klára Hampeštová, Let Malaga, Španělsko 

Svou zahraniční stáž jsem absolvovala v nádherném městě Malaga, 

umístěném na jihu Španělska. Zde jsem prožila čtyři týdny. Tuto stáž 

mi umožnila absolvovat Střední odborná škola pro administrativu 

Evropské Unie společně s programem Erasmus+.  

Pracovala jsem ve firmě s názvem Let Malaga. Tato firma 

zprostředkovává krátkodobé pronájmy bytů a residencí v Malaze a 

okolí. Firma má v Malaze dvě pobočky. Pobočka, ve které jsem 

pracovala já, zahrnovala tři kanceláře a měla přibližně deset 

zaměstnanců. Pracovní kolektiv se skládal ze středně starých lidí. 

Mezi moji pracovní náplň patřila například archivace dokumentů. 

Také jsem se z velké části podílela na takzvaném check inu hostů. 

Vyplňovala jsem registrační formuláře, do kterých jsem musela 

vyhledat identifikační číslo, název čtvrti a vyplnit osobní informace hostů. Pracovala jsem s webovými 

stránkami Icnea, Booking.com a web policie Španělska. Dále jsem pracovala s programy Word a 

PowerPoint. Pracovala jsem se čtečkou dokumentů. Také jsem měla na starost klíče a starala jsem se 

o to, aby každý host dostal správné klíče od svého ubytování. V neposlední řadě jsem pracovala s 

kalendářem v programu Icnea a plánovala jsem revize bytů. 

Na mé stáži ve Španělsku jsem využívala především jazykové dovednosti, které jsem se naučila ve škole 

a na přípravných hodinách. Na tyto přípravné hodiny jsme docházeli každý týden od listopadu až do 

konce dubna. Tyto kurzy pro mě byly přínosné, protože jsme probírali potřebnou slovní zásobu, ale 

také gramatiku. Velkým přínosem na praxích pro mě bylo doplnění slovní zásoby. Zdokonalila jsem se 

také v mluveném projevu. Také jsem se naučila lépe porozumět španělskému jazyku a zachytit více 

slov ve větě, než na začátku měsíce. Naučila jsem se zde pracovat se španělskými webovými programy. 

Nové pro mě bylo pracovat v jiné zemi a vyzkoušet si, jak to chodí v zaměstnání mimo Českou 

republiku. Také jsem se seznámila s novou kulturou a poznala jsem návyky lidí a celkově dané země. 

Společně s ostatními pěti dívkami jsme byly ubytované v menší residenci v centru. Bydlely jsme v 

jednom menším pokoji. Stravování bylo pestré. Ve volném čase jsme navštívili například Gibraltar, 

nedalekou Nerju nebo také Alcazabu. Z grantu Evropské Unie jsme měli hrazené ubytování, stravování, 

MHD i letenky. Jsem velice vděčná, že mi byla poskytnuta takováto příležitost a zahraniční praxe jsem 

si opravdu užila.  

 

 



 

 

 


