
Zahraniční stáž Málaga 

Jmenuji se Lucie Slaninová a měla jsem to štěstí, že jsem uspěla při pohovoru na zahraniční praxe a byla 
jsem vybrána na zahraniční stáž do Španělska. Moje stáž proběhla ve městě 
Málaga na jihu Španělska, konkrétněji ve firmě Oficina provincial de 
alquileres urbanos, což je realitní kancelář, která zprostředkovává 
dlouhodobé pronájmy ubytování v Málaze a okolí.  
Na této stáži jsem byla měsíc, a to díky mé škole (Střední odborná škola pro 
administrativu Evropské Unie), zastoupené porotou při výběrovém 
pohovoru a lidmi, díky kterým naše škola tento grant získala, ale převážně 
díky programu Erasmus plus a jeho týmu, jehož náplní je organizování stáží 
a zajišťování osobního i profesního rozvoje zejména studentů a mladých lidí 
Evropské Unie.  
Jak už jsem zmínila, já osobně jsem svou stáž vykonávala v realitní kanceláři, 
kde jsem například vyhledávala na internetových stránkách vhodné 
ubytování na dlouhodobý pronájem v Málaze a jejím okolí a následně 
sepisovala informace o tomto ubytování do záznamových archů, které jsem 

předala kolegyním k dalšímu zpracování. Dále jsem publikovala 
byty na webových stránkách, zapisovala dostupné informace a 
nahrávala fotky k těmto bytům. Také jsem zadávala nové byty do 
firemního systému, archivovala záznamové archy s informacemi 
o ubytování a telefonicky domlouvala schůzku s klientkou této 
firmy.  
Tato stáž mi pomohla lépe chápat fungování realitní kanceláře, 
získala jsem představu, jak tyto právnické osoby fungují, a také já 
sama jsem si vyzkoušela pracovat měsíc ve víru povinností, 
zodpovědnosti a maximální snaživosti při všech mých úkonech. 
Vyzkoušela jsem si práci v kanceláři, práci se zákazníky a získala 
lepší přehled mého směřování do budoucnosti.  
Také mi tato praxe napomohla ke zlepšení mých jazykových dovedností ve španělštině. Každý den jsem 
se setkávala se souvislými texty, kterým jsem se snažila porozumět a myslím, že jsem se primárně 
zlepšila ve psané formě tohoto jazyka, a to jak při porozumění textu, tudíž při čtení, tak i při psaní a s 
tím souvisejícím celkovém myšlení v tomto jazyce.  Dále jsem se zlepšila v porozumění při běžné 
komunikaci a naučila jsem se co nejrychleji a nejsprávněji reagovat na vnější okolí ve španělštině.  
Mimo docházení do práce jsme trávili čas na ubytování, kde jsme měli krásnou a prostornou terasu s 
možností vysedávat na ní a pozorovat ruch města z výšky. Stravování jsme měli zajištěno na ubytování. 
Paní kuchařky vařily výborná jídla a jako bonus byla jejich milá a nápomocná povaha, ostatně jako téměř 
všech Španělů.  
Dále jsme volný čas trávili poznáváním města a 
okolních vesnic s nádhernými plážemi. Jedním 
naším výletem bylo také navštívení města 
Granada nebo cesta na Gibraltar. Mimo výletů 
jsme poznávali také španělská jídla, trávili čas na 
pláži opalováním se, koupáním v moři či hraním 
beach volejbalu.  
Z grantu, který jsme každý z nás obdrželi od 
programu Erasmus, jsme si platili například 
cesty na výše zmíněná místa, MHD, a také 
ochutnávání španělských tapas. 
Před odletem na stáž jsem absolvovala hodiny odborné přípravy ve škole a testy a cvičení v online 
jazykové přípravě Erasmu - OLS.  
Celkově stáž hodnotím velice pozitivně a přínosně, jelikož mě posunula tato zkušenost dál jak profesně 
a znalostně, tak také jako osobnost, poněvadž jsem se naučila spoléhat se sama na sebe a snažit se vždy 
uspět, ale také pracovat a žít v kolektivu a naučit se přizpůsobivosti.  


