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Ve svém třetím ročníku střední školy jsem byla 

na měsíční  praxi v hlavním městě Irska - 

Dublin. Na stáž jsem se dostala díky naší skvělé SOŠ pro 

administrativu EU a Erasmus+. Celou stáž jsem strávila v komunitním 

centru ve srdci Dublinu. Toto centrum nabízí lidem z okolí (a celého 

Dublinu) různé služby a statky - jsou zde kroužky pro děti i dospělé, 

každý pracovní den centrum daruje jídlo, které je určeno pro kohokoliv - od mladých po staré, od 

chudých po bohaté. 

 Můj pracovní den začínal na recepci, kde jsem hlídala vchod, když si lidé chodili vyfasovat jídlo 

(musela jsem jim vždycky dát podepsat dotazník, který je jedinou podmínkou pro obdržení jídla). 

Kopírovala jsem materiály, které byly potřeba na různé kroužky. Většinou jsem měla za úkol pomáhat 

úplně všem - lidé přicházeli odevzdávat přihlášky, ptát se na kroužky, ptát se na cestu a na jiné 

informace. Odpoledne se moje náplň úplně změnila - byla jsem s dětmi v homework clubu, kde jsem jim 

pomáhala vypracovávat domácí úkoly. Tento club se dělil na 2 části - starší a mladší. Byly to děti ve věku 

5-10 let.  Díky mé práci na recepci jsem se naučila rychlejším reakcím, přestala jsem se bát, že lidem 

nebudu rozumět a cizí jazyk jsem nevnímala jako překážku ke komunikaci s veřejností. Zbavila jsem se 

studu a začala si více troufat používat svoji angličtinu kdekoliv. Ověřila jsem si, že každý podnik opravdu 

musí mít nějakou strukturu, aby fungoval (úspěšně a) v pořádku. Ujistila jsem se, že angličtina v praxi je 

jiná než angličtina v lavicích. Troufám si říci, že jsem se zlepšila v porozumění, 

schopnosti reagovat a řešit nečekané situace sama za sebe. Ve vyrovnávání s 

nářečím jsem taky popošla, ze začátku to bylo těžké (první 3-4 dny), potom jsem 

pomalu ale jistě začínala rozumět více jejich napůl spolknutým a nevysloveným 

slovům.  

Ohledně mé rodiny - často se všichni (právem) bojíme špinavých 

koupelen a nesmyslných jídelních kombinací - moje ubytování i stravování bylo 

skvělé! Koupelna byla čistá, pokoj voňavý a domek uklizený. Jídlo také 

nadstandartní. Volný čas jsem trávila velice různorodě - prvních 12 dní, kdy s 

námi byl ještě doprovod, jsme všichni ještě drželi tak nějak pospolu, objeli jsme 

a obešli ty NEJ památky a místa. Naše úžasná doprovodná osoba nám byla ze 

začátku velkou oporou - poradila, pomohla a povzbudila. Po jejím odjezdu jsme neotáleli a Dublin a jeho 

nebližší okolí poznávali dále - národní galerie, výstava DaVinciho, místní památky, pobřeží, parky. 

 Z grantu jsem měla hrazené ubytování, stravování, MHD, doktora, cestu tam i zpět. Před 

odjezdem jsme se nad rámec vyučování připravovali na jazykových přípravných kurzech.                

              Celkově bych tento můj “měsíční výlet” shrnula jako velice vydařený, plný nových zážitků, plný 

poznání jiných kultur (v dublinu jich je..), plný stmelování 

s ostaními studenty z naší školy a v neposlední řadě jako 

obrovskou příležitost a zkušenost do mého žití. 

 


