
 
 
 
 

 

Tereza Němcová, Tir na nOg@Scoil Chaitriona, Irsko 

 

V květnu 2019 jsem měla díky Střední odborné škole pro administrativu Evropské Unie a projektu Erasmus+ 

vycestovat do zahraničí a splnit si tak svou povinnou čtyřtýdenní praxi v hlavním městě Irska, Dublinu. 

Pracovala jsem v organizaci Tir na nOg, pod kterou spadají čtyři školky. Ta má 

konkrétně poskytovala péči o děti od tří do šesti let. Děti se mohly zúčastnit 

dopoledního, odpoledního či celodenního programu. Pracovala jsem v kolektivu 

čtyř učitelek a jedné stážistky ze Španělska, která, na rozdíl ode mě, pomáhala 

s výukou.  

Hlavní náplní mé práce byla asistence učitelce a manažerce v Admissions Class. 

Třídila jsem dokumenty do šanonů, vytvářela jsem tabulky v programu Microsoft 

Excel, do kterých jsem zaznamenávala údaje. Používala jsem složky studentů a 

čerpala z nich data do nových souborů. Přepisovala jsem dokumenty jako 

například Zásady chování, Zásady bezpečnosti, Zásady používání elektroniky atd. 

Dále jsem připravovala nebo vybírala formuláře a tiskla je pro pozdější použití. 

Na stáži jsem se zdokonalila v psaní všema deseti a v práci v aplikacích v sadě Microsoft Office, ve které už 

mám zkušenosti jak ze školy, tak z loňských praxí. Naučila jsem se pracovat s dokumenty a vytvářet formuláře. 

Naučila jsem se využívat angličtinu nejen v každodenním životě, ale i během práce. Také jsem zlepšila své 

komunikační dovednosti a naučila se vést bez potíží plynulou konverzaci.  

S kamarádkou jsme bydlely u starší paní na severu Dublinu. Ta k nám byla velmi milá a s neměla problém nám 

s čímkoliv poradit. V našem irském domově jsme měly zajištěné snídaně a večeře a během víkendů i balíčky 

s obědem. 

Během týdne jsme se po práci většinou scházeli v St. Stephen’s parku, v centru 

Dublinu. O víkendech jsme jezdily na výlety na Cliffs of Moher, do Galway i 

na nedaleký poloostrov Howth či do Bray. 

Ubytování, stravování i veškerá doprava nám všem byla hrazena grantem. 

Na stáž jsme se všichni individuálně připravovali v jazykovém programu OLS 

a poté společně na třídenním výjezdu v Nové Vsi, kde jsme se nejen učili, ale i 

dělali teambuildingové aktivity, díky kterým jsme se pořádně seznámili. 

Praxe mi určitě přinesla zlepšení se v jazyce, sebejistotu a samostatnost. Také 

mi dala mnoho zážitků, na které nikdy nezapomenu, a nepostradatelných zkušeností. Jsem proto více než ráda, 

že jsem ji mohla absolvovat a určitě se do Irska budu chtít vrátit. 


