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V květnu 2018 jsem měla díky programu Erasmus+ a Střední 

odborné škole pro administrativu EU možnost absolvovat 

pracovní stáž v Irsku. 

Před odletem na stáž jsme si zdokonalovali jazykové 

dovednosti v online jazykovém kurzu, který byl velmi 

přínosný, dále jsme absolvovali 3denní intenzivní jazykový 

kurz v Nové Vsi. Na výjezdu jsme si zdokonalovali jazykové, 

komunikační a další dovednosti. 

Pracovala jsem ve společnosti Swan Training Institute, 

společnost se zabývá výukou anglického jazyka, zajišťuje 

jazykové pobyty, zařizuje studentům z různých koutů světa 

praxi a ubytování. Mou hlavní pracovní náplň tvořila pomoc 

s organizací stáže pro studenty. Tvořila jsem mapy pro 

studenty, které jim napomáhali k lepší orientaci ve městě, 

vyplňovala jsem Europassy a další důležité dokumenty, vždy 

před ukončením stáže studentů jsem vytvářela Final Reports. 

Dále jsem měla na starost evidenci docházky studentů na výuku. Využila jsem své znalosti z MS Word, 

Excel a také jsem pracovala s Outlookem. 

Měla jsem jedinečnou možnost účastnit se dobrovolnických hodin anglického jazyka, které vedli 

budoucí učitelé. Toto pro mě bylo velmi přínosné, poznala jsem mnoho lidí z různých koutů světa a 

něco nového se přiučila. 

Ve volném čase jsme podnikali spousty výletů. Navštívili jsme pobřežní města Bray, Howth, Malahide. 

Podnikli jsme skvělou projížďku na kolech, kterou jsme započali ve 

Phoenix parku a dále jsme pokračovali do přístavu na západě 

Dublinu. Navštívili jsme také mnoho parků a objevili spoustu 

útulných kaváren, kde jsme se scházeli po práci. 

Bydlení jsme měli zajištěné v hostitelských rodinách. Bydlela jsem 

s kamarádkou na jihu Dublinu u velmi milé rodiny. Vždy nám ve 

všem vyšli vstříc a vše bylo skvělé. Naše irská maminka nám také 

dala spoustu užitečných rad a vždy jsme si u večeře hezky 

popovídali. 

Praxe mi přinesla zlepšení v jazyce, poznala jsem, jaké to je 

pohybovat se mezi lidmi jiných kultur. Více jsem se zde 

osamostatnila a zlepšila se má orientace ve městě. Poznala jsem 

jaké je to být součástí pracovního týmu a především jsem si 

uvědomila, jakou cestou se chci do budoucna ubírat. 


