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 Letošní rok 2018 se mi podařilo zúčastnit se měsíční odborné stáže v zahraničí, konkrétně 

v Irském Dublinu. Takovou možnost jsem měla díky naší škole SOŠ pro administrativu EU a pomocí 

programu Erasmus+.  

 Na praxe jsme dostali grant, ze kterého bylo hrazeno ubytování v hostitelské rodině 

s polopenzí, letenky včetně zavazadel, MHD a ještě jsme dostali finance na zbytek stravy. Finance 

navíc, které jsme dostali, naprosto dostačovaly na stravu a ostatní výdaje. 

 Pracovala jsem v SWAN TRAINING INSTITUTE, což byla jazyková škola a zároveň organizace 

zajišťující ubytování v hostitelských rodinách a pracoviště pro studenty. Já měla to štěstí, že moje stáž 

probíhala na obou částech této organizace. Prvních pár dní jsem vytvářela mapky studentům, kteří 

přijdou na stáž. Vždy jsem musela najít cestu z domu do práce a cestu z domu k nám. Dále jsem 

dělala přehled celé skupiny, která vždy měla přijet, aby bylo jisté, že každý student má domov a práci. 

Vždy jsem si četla něco o organizaci a zúčastnila jsem se meetingu s jednou takovou skupinou. Snažila 

jsem se je povzbudit, a říci jim něco o jejich náplní práce. Zbylé tři týdny jsem trávila jako 

praktikantka spíš pro část školy, což mě bavilo více. Mou nadřízenou byla asistentka ředitele školy. 

Mým úkolem bylo třikrát denně kontrolovat absenci, která probíhala obcházením jednotlivých tříd a 

jmenování studentů. Dále jsem opravovala, scanovala a tiskla testy. Chodila jsem na poštu s dopisy. 

Vyřizovala jsem přestupy studentů do jiných tříd. Dělala jsem feedbacky od studentů na učitele, 

z kterých jsem poté dělala statistiky. Připravovala jsem týdenní plány pro učitele. Vyřizovala jsem 

emaily a zvedala telefony. Dohlížela jsem na recepci. Dvakrát týdně jsem se zúčastnila vyučovacích 

hodin.  

 V hostitelské rodině jsme bydleli první dva týdny s dalšími třemi studentkami z Itálie a zbylé 

dva týdny s dvěma jinými Italkami a s dívkou s Uruguay, takže zde panovala  klidná, přátelská 

multikulturní atmosféra. O víkendu jsme měli zaplacené obědy, které jsme dostávali sebou, protože 

jsme většinou cestovali. Každý večer jsme si u večere povídali o zážitcích ze dne.  Bydlení v rodině je 

naprosto skvělé, protože se cítíte jako doma a vždy můžete přijít za někým, kdo vám poradí.  

 Víkendy jsme měli volné, takže jsme si většinou naplánovali nějaký výlet. Jezdili jsme k moři 

(Bray, Malhide, Howth, Glenageary, Port..) Byli jsme se také podívat na zámku Malhide, v národním 

muzeu, v Jamesonu. Navštívili jsme také Trinity college, Dublin Castle či Spire. Jeden den jsme byli i 

v Phoenix parku a poslouchali koncert Eda Sheerana. 

 Před odjezdem na stáž jsem měla strach z toho, že nebudu zvládat angličtinu v práci, ale díky 

přípravnému kurzu v Nové Vsi, který pro nás škola připravila, jsem se tohoto strachu zbavila. Byly to 

tři dny plné angličtiny, zábavy a dobrého jídla. Ještě k tomu jsme pracovali v programu od Erasmu, 

který nám připravil různá poslechová, čtecí a gramatická cvičení online. A po stáži musím říct, že se 

mi angličtina opravdu zlepšila. Gramatika je mi jasnější a už nemám strach mluvit. Ono prvních pár 

dní je to trošku zvláštní, že vlastně nikdo neumí česky, tudíž slovo, které neznáte, se snažíte nějak 

jednodušeji popsat, ale lidé jsou nápomocní a po pár dnech si zvyknete a už zapomenete na češtinu. 

Jsem opravdu ráda, že jsem se této stáže zúčastnila. Poznala jsem spoustu nových lidí, získala nové 

kontakty, navštívila nádherná místa a ochutnala nová jídla. Naučila jsem se pracovat pod tlakem a 

v kritických situacích. Mohu říci, že jsem se osamostatnila a stala zodpovědnější. Navíc jsme celý 

měsíc měli pro Irsko velmi dobré počasí. 

 Irové jsou velice příjemní, milí, nápomocní, optimističtí a opravdu šílení. A určitě doporučuji 

každému využít této příležitosti a zažít si to na vlastní kůži. 


