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Ve třetím ročníku jsem měla jedinečnou možnost se na jeden měsíc dostat na stáž do Irska, tedy 

do hlavního města Dublin. A to díky naší škole (SOŠ pro administrativu EU) a programu 

organizace Erasmus+.  

Pracovala jsem ve firmě HomeCall OpticalCare Ltd, která se zabývá zprostředkováním 

domácího vyšetření zraku v pečovatelských 

domech a lidem fyzicky nebo mentálně 

nezpůsobilým. Tato firma spadá pod britskou 

firmu Specsavers specializující se na oční optiku a 

péči o zrak a sluch. 

Moje práce byla převážně v Excelu, kde jsem např. 

doplňovala údaje zákazníků nebo jsem upravovala 

tabulky s údaji nových zákazníků, které se poté 

faxem posílaly do pečovatelských domů. Také 

jsem chodila na poštu, kde jsem vyzvedávala 

balíčky s brýlemi, které jsem evidovala do 

systému, poté přidělovala ke kartičce zákazníků a 

rozdělovala je podle pečovatelských domů, do 

kterých měly dorazit. Také jsem si vyzkoušela propagaci produktů firmy Specsavers v nedaleké 

pobočce.  

Díky této práci jsem se zlepšila v práci v Excelu a také jsem si rozšířila svou odbornou 

angličtinu. V anglickém jazyce jsem si zlepšila schopnost reagovat, mluvit a lépe rozumím, a 

to díky rozhovorům během večeře s naší „host mum“ nebo obyčejným chozením do obchodu.  

S mojí spolužačkou Kájou Kuškovou jsme bydlely v malém baráčku u rodiny Nolan. Naše 

„host mum“ byla starší, velmi milá paní, která se o nás hezky starala. Měly jsme polopenzi, 

takže každé ráno jsme dostaly cereálie s mlékem nebo toast s marmeládou a večer jsme měly 

buď studenou nebo teplou večeři (lasagne, špagety, burgery, atd.). Obědy jsem si kupovala 

sama z kapesného. Náš volný čas jsme převážně trávili všichni spolu.  

První víkend jsme se šli podívat na dublinský hrad a do muzea irské whisky Jameson, kde jsme 

viděli, jak se tato whisky dělá a poté jsme měli i ochutnávku. Druhý víkend jsme se jeli vlakem 

podívat do Howth, což je oblast Dublinu s krásným výhledem na moře. Také jsme si půjčili 

kola, se kterými jsme projeli Phoenix Park a poté jsme se jeli podívat do přístavu. Z grantu jsme 

měli uhrazené ubytování, stravování, MHD, letenky tam a zpátky a dostali jsme kapesné.  

Před odjezdem do Dublinu jsme absolvovali třídenní intenzivní kurz v Nové Vsi, kde jsme si 

procvičovali hovory přes telefon, byznys slovíčka a fráze. Ještě před tím jsme se místo ve škole 

připravovali v programu OLS, který 

obsahoval cvičení na poslech, čtení, psaní 

a cvičení na procvičení výslovnosti.  

Jsem ráda, že jsem měla možnost se na 

měsíc podívat do cizí země, poznat její 

kulturu a zvyky. Líbilo se mi, že jsme se 

do dění v Irsku přiblížili díky referendu, 

které se celý květen řešilo.  


