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V Corku v Irsku jsem na stáži strávila jeden měsíc. Na této stáži jsem byla díky mé škole, Střední odborné škole pro 

administrativu Evropské unie a teké díky programu Erasmus+. 

Byla jsem ubytována v hostitelské rodině společně se svojí spolužačkou. Bydlela jsem u postarší paní v řadovém domku 

na okraji Corku. V hostitelské rodině jsem měla snídani a večeři. Oběd jsem si hradila sama.  

Z grantu bylo hrazeno ubytování a polopenze u hostitelských rodin, letenky a doprava.  

Pracovala jsem v Cork University Hospital. Je to obrovský nemocniční komplex, který zaměstnává asi 3400 pracovníků. 

Vznikl v roce 1978 sloučením většiny menších ordinací v okrese Cork. 

V této nemocnici jsem pracovala jako administrativní pracovník na očním oddělení. Zkusila jsem si mnoho věcí. 

Otevírala jsem příchozí korespondenci a razítkovala ji. Poté jsem vyhledávala v kartotéce karty pacientů, ke kterým se 

pošta vztahuje. Dávala jsem do obálek dopisy k odeslání. Připravovala jsem z kartotéky karty objednaných pacientů na 

příští dny. Také jsem vyhledávala v kartotéce karty pacientů, kteří přišli na pohotovost. Dělala jsem ostatní pomocné 

práce, jako například kopírování, přenášení karet pacientů po oddělení atd. Viděla jsem také, co obnáší práce na místní 

recepci. Byl mi vysvětlen systém zdravotního pojištění, národní systém objednávání pacientů na zdravotní prohlídky a 

systém toho, jak pracuje oční oddělení v irské nemocnici.  

Zjistila jsem, že systém kartotéky tu funguje stejně jako v České republice. Také jsem zjistila, že si tu mezi sebou lékaři 

posílají dopisy, i když mají interní systém na počítači, což pro mě bylo zajímavé.  

Zlepšila jsem se v porozumění lidem s irským akcentem. Po několika dnech v anglicky mluvícím prostředí mě začalo 

napadat velké množství slov v angličtině.  

Po práci jsem buď jela do města anebo jsem jela domů a tak relaxovala či dělala práci do školy. O víkendech jsem 

jezdila na výlety na různé hrady, do různých měst, do muzeí nebo galerií.  

Před praxemi jsem jela na třídenní intenzivní jazykový výjezd. Na tomto výjezdu jsme probrali například psaná e-mailů, 

telefonování, či business angličtinu. Taky jsme ve škole měli organizační schůzky.  

Stáž se velmi vydařila a jsem ráda, že jsem si mohla zkusit měsíc žít a pracovat v cizí zemi. Jsem moc ráda, že se mi 

podařilo se začlenit do kolektivu v práci a všichni na mě byli moc milí a byli mi vděční.  


