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Moje pracovní stáž probíhala v Irsku, Dublinu, kde jsem strávila 4 týdny. 

Na pracovní stáž do Dublinu jsme já a dalších devět studentů vyjeli díky naší škole, 

SOŠ pro administrativu EU, a programu Erasmus+. 

Pracovala jsem v módní agentuře Peekaboo Agencies. Tato agentura 

zprostředkovává prodej oblečení a dalších doplňků z ciziny, například z Německa a 

Dánska, do místních butiků a obchůdků s oblečením. K mým úkolům patřilo 

evidování zboží, které do agentury dorazilo, laminování obrázků oblečení, rozesílání 

elektronických a textových zpráv zákazníkům a další činnosti. 

Při rozesílání elektronických zpráv jsem se naučila zachovávat ochranu osobních dat 

osob, kterým jsem zprávy zasílala. Využila jsem znalostí z hodin techniky 

administrativy při práci s tabulkovým a textovým editorem. Učila jsem se 

samostatně se rozhodovat o tom, co je potřeba udělat.  

Brzy jsem začala lépe rozumět mluvenému slovu a také 

zadávaným úkolům v angličtině. Také jsem se musela naučit 

vysvětlovat, co mám na mysli, i když jsme neznala překlad 

slova z češtiny do angličtiny. Naučila jsem se tedy obcházet 

slova, která neznám, jiným vyjádřením nebo popisem toho, 

co dané slovo znamená. 

Bydlela jsem v rodinném domku, který obývala čtyřčlenná 

rodina. Pokoj jsem sdílela s Ilonou Bartáškovou. U rodiny 

jsme měly zajištěnou polopenzi - snídaně a večeře každý 

den, svačiny o víkendech. 

První týden pod vedením paní učitelky Froldové jsme prozkoumávali Dublin 

nebo jeho okolí. Navštívili jsme například středověké městečko za Dublinem, 

Kilkenny. Dále jsme se rozholi vyrazit k pobřeží, jako například Howth nebo 

Bray, kde jsme vystoupili na horu Bray Head. Také jsme navštívili výstavu 

Leonarda da Vinci v National Gallery of Ireland. 

Z grantu jsme měli hrazeno ubytování, pojištění, cestu do místa a z místa 

pobytu a polopenzi u rodiny. Na MHD a obědy jsme též dostali peníze 

z grantu. 

Před odjezdem do Dublinu jsem nad rámec vyučování chodila na přípravné 

kurzy ve škole (probíhaly nultou hodinu). Kurzy se skládaly z angličtiny, která 

se využívá v pracovním prostředí, a z běžné angličtiny, aby se nám lépe 

komunikovalo s rodinou nebo kolegy v práci při běžném hovoru. Mimo školu jsem též vyjela na přípravný 

kurz do Nové Vsi nad Nisou. Přípravné kurzy se mi zdály užitečné a v Nové Vsi jsme měli možnost lépe se 

poznat s lidmi, kteří jeli do stejné cílové destinace a po absolvování kurzu jsem cítila větší jistotu, věděla 

jsem, že v zahraničí uspěji. 

Myslím si, že se stáž velmi vydařila. Irové jsou známí svým přátelským a milým přístupem k lidem, což je 

rozhodně pravda. Velmi mě překvapilo, že jsou dokonce milí a vstřícní i pokladní a úředníci. Také mě 

překvapila pohodová povaha Irů, kteří nikdy nikam nespěchají. Dublin jsem si oblíbila a při nejbližší 

příležitosti se sem chci vrátit, třeba i pracovně. 


