
 
 
 

 

  Josef Ptáček, Tir na nOg Sportsco, Irsko 

 

V období od 27. dubna 2019 do 25. května 2019 jsem se účastnil zahraniční praxe 

v hlavním městě Irska – Dublin. Na zahraniční stáž jsem se velmi těšil, přesto 

jsem měl ale obavy. Příjezdem do irské republiky ze mě tyto obavy ihned spadly 

a já se tedy mohl soustředit, abych ze sebe mohl vydat to nejlepší, co se ve mně 

skrývá. Píle, zodpovědnost či motivace učení nových věcí. V Dublinu jsem díky 

Střední odborné škole pro administrativu EU a programu Erasmus+ mohl strávit 

nádherné 4 týdny plné práce a zábavy současně.  

Svou praxi jsem vykonával v mateřské školce Tir 

na nOg Sportsco. Tato organizace jest organizací 

soukromou. Její činnost se skládá z poskytování 

odborné péče pro děti ve věku předškolním a také z poskytování mimoškolních 

aktivit pro děti od 3 do 5 let. Přestože se jednalo o stáž v irské soukromé mateřské 

školce, náplní mé práce nebyla jakákoli činnost spojena s dětskou výchovou. Po 

dobu první týdne to byla běžná administrativní činnost  - kopírování, skenování, 

skartace, zakládání dokumentů, hledání informací. Po druhém týdnu praxe až do 

konce jsem zde se svou nadřízenou vytvářel projekty, ve kterých jsem měl volnou ruku a právo veta. 

Praxe mi přinesla nové zkušenosti, jako je například práce pod tlakem, zodpovědnost za vykonanou práci, práce 

v týmu.  

Za dobu výkonu praxe jsem se nesetkal s ničím ani nikým, s čím bych si nevěděl rady. Určitě musím zmínit 

zlepšení mluvení, poslechu a rychlostí reagovat. 

Po celou dobu praxe jsem byl ubytován v domě se 4 členy. Paní domácí, já, 25-ti letý student ze Španělska a 29-

ti letý student z El Salvádoru. Se studentem ze Španělska jsem sdílel pokoj. S oběma studenty jsem se seznámil a 

do nynější doby udržuji kontakt. Dokonce jsme se domluvili na společném výletu o prázdninách. Stravování 

bylo součástí ubytování. Jill vařila moc dobře a i s ní jsem stále v kontaktu.  

Před odjezdem na stáž jsem absolvoval přípravný kurz v programu OLS v celkové 

době 35 hodin a dále jazyková a stmelovací kurz v Nové Vsi. 

Celkové hodnocení mé praxe je velmi pozitivní, za dobu praxe jsem se mnoho 

nového naučil a poznal kus světa. Určitě doporučuji svým mladším spolužákům, 

aby tuto možnost zúčastnit se stáže v zahraničí využili. 


