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V květnu roku 2019 jsem, zásluhou své školy SOŠ pro administrativu 
EU a programu Erasmus+, jehož se moje škola účastní, měla možnost 
dostat se na měsíční praxe v zahraničí, a to v Irsku ve městě Cork. Svou 
praxi jsem absolvovala v Hewitt College. To je soukromá škola pro 
studenty ve věku 16-18 let.  

V průběhu celého měsíce bylo mou pracovní náplní především: 
kopírování výukových prezentací do Wordu a následná vzhledová 
úprava textu, zpracování a upravení učitelských podkladů pro psaní 
esejí, přepisování slohových prací studentů pro pozdější užití a 
supervize lekcí, kdy studenti měli nějaká zadání a úkoly, na kterých 
pracovali, a já je hlídala aby v učebně byl klid a pořádek. Stalo se také 
že například došly kancelářské potřeby a v tu chvíli bylo mým úkolem 
je obstarat v určitém množství. 

Díky praxi jsem si osvěžila a ověřila veškeré znalosti práce s kancelářskou technikou, jejími 
programy, a to hlavně ze sady Office 365, a v neposlední řadě také s internetem. V angličtině jsem určitě 
zaznamenala pokrok ve schopnosti komunikovat bez ostychu a strachu z chyby. Jsem tudíž nyní více 
sebevědomá. Také jsem se naučila porozumět několika různým přízvukům angličtiny jako je například 
francouzský  

K ubytování nemohu říci nic jiného než, že bylo perfektní. Paní domácí nám každý večer 
připravila cereálie na snídani, mléko a jogurt jsme si mohly brát dle libosti. K obědu nám většinou sbalila 
sendvič s máslem a šunkou či nějakou pomazánkou a večer připravila teplou večeři. Spaly jsme dvě 
v malém pokoji, který to ale vynahrazoval výhledem a útulností. 

Víkendy a další volný čas jsme většinou trávili celá skupinka  
pohromadě a podnikali jsme různé výlety jako například do Dublinu, na hrad Blarney nebo také v resortu 
Fota Wildlife či jsme si udělali celodenní výlet Ring of Kerry. 

Z grantu nám uhradili vše od ubytování, stravování po letenky 
a jízdenky dálkovým autobusem z a do Dublinu a MHD. 

Příprava na praxi obsahovala víkendový výjezd do Nové Vsi 
u Jablonce nad Nisou. Tam jsme měli hodiny obchodní angličtiny 
s procvičováním telefonátů, psaní e-mailů a rozšiřování slovní zásoby. 
Také jsme pracovali v programu OLS, kde jsem si cvičila převážně 
gramatiku, ale jsou tam také cvičení na porozumění. 

Můj názor je naprosto kladný. Za celý měsíc jsem měla 
spousty možností zlepšit si svou jazykovou výbavu, získala jsem také 
zkušenosti k porovnání našich pracovních podmínek s těmi v Irsku a 
nedílnou součástí bylo také seznámení se s úžasnými lidmi, kteří mě 
uvedli do irské národní kultury. Nemohu se dočkat na svou další 
spolupráci s projektem Erasmus+. 

 


