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Můj měsíc v Irsku 

Program EU Erasmus + mi dal příležitost vykonat svou povinnou měsíční praxi v zahraničí, a to 

konkrétně v Dublinu, Irsku. Naše škola SOŠ pro Administrativu EU pořádala v září minulého roku 

výběrové řízení, ze kterého se vybralo přes 30 studentů na stáž do Velké Británie, Irska a Německa. 

Hlavní roli hrála zodpovědnost, komunikace a touha zažít něco nového. 

 Od ledna 2016 jsme chodili na přípravné kurzy, díky kterým jsme si vylepšili angličtinu a 

dozvěděli jsme se více o tamní kultuře.  Potom to šlo všechno rychle. Měsíc před odletem do cílové 

destinace jsme absolvovali intenzivní jazykový kurz a tím také poznali ostatní studenty. Nás bylo v 

Irsku deset. Stala se z nás skvělá parta, kde se každý navzájem podrží a všechny ty překážky jsme 

překonávali spolu. 

 První týden tam s námi byla pí Froldová, která zemi už zná. Zařídila vše potřebné, seznámila 

nás s prostředím a dodávala nám potřebnou odvahu na zbývající tři týdny. To už potom bylo na nás 

a myslím, že jsme to zvládli na jedničku. 

 Praxi jsem vykonávala ve firmě OnlineTradesmen.ie, která skrz web a telefonáty nabízí a 

shání služby pracovníků pro majitele nemovitostí jako jsou například architekti a instalatéři. Mezi 

mé pracovní úkoly patřilo vytváření databází, grafů a tabulek, což ukázalo rozložení jednotlivých 

profesí na trhu práce a případné nedostatky. Dále jsem také pracovala na aktualizaci zboží na jejich 

webových stránkách obchodu Handyhardware.ie, který nabízí veškeré produkty související s těmito 

službami. Podobnou práci jsem už dělala jako brigádník a až na pár vyjímek, jako jsou jiné pracovní 

doby (u mě od 9 h do 17 h), platy a podmínky, se to skoro nelišilo.  

 Bydlela jsem s kamarádkou z vedlejší třídy u jednoho staršího páru, jehož děti bydlí už samy. 

Jsou to velmi přátelští a ochotní lidé a musím říct, že víc 'cool' rodinu neznám. Paní nám vařila 

výborné teplé večeře. Byly to například lasagne nebo opečené brambory s vepřovým plátkem a 

dušenou zeleninou.  A na oplátku jsme si dokonce se spolubydlící troufli upéct štrůdl. Přes veškeré 

obavy jsme předešli všem zraněním a ostatním moc chutnal. Ikdyž jsme byli před odjezdem někteří 

trochu skeptičtí, ukázalo se, že Irové jsou velice otevření, nápomocní a temperamentní lidé. 

 Ve volném čase jsme jezdili převážně na výlety. Moc se nám líbilo v historickém městečku 

Kilkenny, u pobřeží Howth, kde jsme poprvé spatřili Irské moře nebo jsme prozkoumávali hlavní 

město, které má toho hodně co nabídnout. 

 Nejenom že jsem se zlepšila v administrativě, naučila se odborná slovíčka a osamostatnila se, 

ale také jsem ujasnila si své životní hodnoty. Zlepšila jsem si i komunikaci v angličtině a na konci 

pobytu už nebyl ani problém porozumět irskému přízvuku, přestože jsem s ním v začátcích trochu 

bojovala.  

 Peníze, které jsme dostali, byly velmi štědré a pokryly veškerou dopravu, stravování, 

pojištění, ubytování a cestu. Po návratu jsem si následně uvědomila, co je pro mě v životě důležité a 

vím, jakým směrem se chci v budoucnosti ubírat. A to by mi bez této příležitosti mohlo trvat ještě 

dlouho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


