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V květnu roku 2018 jsem se, díky mojí škole SOŠ pro administrativu EU a programu Erasmus+, 

zúčastnil měsíční praxe v zahraničí, konkrétně v Irsku ve městě Cork. Má praxe proběhla na Hewitt 

College, což je soukromá škola druhého vzdělávacího stupně, tedy něco na způsob našich středních škol.  

Náplní mojí práce bylo především: příprava výukových prezentací, která spočívala ve vyhledání 

příslušného výukového materiálu, vybrání konkrétního zadání a jeho následného zpracování do 

prezentace, a supervize lekcí, která probíhala tak, že studenti dostali 

pracovní zadání, na kterém po dobu lekce pracovali, a já jsem dohlížel na 

její klidný průběh. Mezi méně časté činnosti patřilo například vyzvedávání 

objednávek nebo odpovídání na emaily.  

Praxe mi pomohla ověřit si své znalosti práce s kancelářskou 

technikou, kancelářskými programy, zejména programy ze sady Office 365, 

a v neposlední řadě také s internetem. V angličtině jsem určitě zaznamenal 

pokrok. Jsem nyní více sebevědomý při konverzaci a při formování textu. 

Také jsem si vylepšil svou schopnost porozumění různým přízvukům 

angličtiny. Nešlo jen o irský přízvuk, ale i třeba o francouzský či indický a 

pakistánský.  

Ubytování bylo v pořádku, ale samozřejmě není nad svou vlastní 

postel. Rodinka byla velice vstřícná, vše týkající se chodu domácnosti mi 

bylo vysvětleno. Strava byla také v pořádku, což samo o sobě nezní moc 

dobře, ale to je taky kvůli tomu, že jsem velice vybíravý.  

Ve volném čase jsem s dalšími praktikanty z mojí školy chodil 

většinou po památkách nebo jsme navštěvovali galerie. Navštívili jsme 

Black Rock Castle a Blarney Castle, přístavní městečka Cobh a Kinsale  

a ZOO ve městě Fota. 

Z grantu bylo hrazeno ubytování, stravování, letenky a jízdenky 

dálkovým autobusem z a do Dublinu a MHD v Corku.  

Na stáž jsem se připravoval během odborného kurzu, který trval 

přibližně 3-4 dny. Kurz byl určitě velice přínosný, jelikož jsem si oživil svou 

pasivní slovní zásobu a zároveň jsem získal novou zásobu slov a frází 

s business prostředí. 

Za sebe musím říct, že se stáž proběhla naprosto v pořádku  

a v souladu s mými očekáváními. Ověřil jsem si svoje vědomosti a získal 

nové zkušenosti. Mým nevětším úspěchem je nejspíše to, že jsem se utvrdil 

v tom, že jsem schopen se přizpůsobit životu v zahraničí.  

Jsem velice spokojený a doufám, že se budu moci v budoucnu zúčastnit 

programu Erasmus+, popřípadě jeho nástupce. 


