
Anna Elisabetta Ošutová – Let Malaga, Málaga – Španělsko. 

Zúčastnila jsem se měsíční pracovní stáže ve Španělsku, konkrétně v přístavním městě jménem Málaga. 

Tuto skvělou příležitost jsem získala díky naší škole, tedy Střední odborné školy pro administrativu 

Evropské Unie, a také díky vzdělávacímu programu Erasmus+. Byla to první stáž, která se konala ve 

Španělsku. 

Před odjezdem jsem podstoupila přípravné kurzy španělštiny, které byly nad rámec běžného vyučování, 

kde jsem si rozšířila slovní zásobu, a především pravidla gramatiky. Také jsme měli možnost pracovat 

v systému OLS (Online Linguistic Support), kde jsme plnili úkoly z domova. OLS zahrnuje vstupní a 

závěrečný jazykový test, takže jsem si mohla poté porovnat své výsledky a zjistit svůj jazykový pokrok 

v jednotlivých částech – čtení, poslech, gramatika, slovíčka.  

Pracovala jsem ve firmě s názvem Let Malaga, která 

zprostředkovává krátkodobé pronájmy bytů  

a apartmánů. Náplní mé práce byla komunikace s klienty, 

vyřizování telefonátů. Práce s databází ICNEA.  

Také jsem archivovala staré dokumenty  

a zakládala nové složky. Měla jsem možnost kasírovat, 

tisknout smlouvy, překládat e-maily ze španělštiny  

do angličtiny a řešit problémy klientů. V práci jsem se setkala 

s mnoha lidmi odlišných národností. Mohla jsem slyšet různé 

španělské přízvuky, naučila jsem se rozeznat klienty 

z Latinské Ameriky a také jsem využívala anglický jazyk. 

Naučila jsem se hlavně respektu, tolerance ale i trpělivosti 

k ostatním lidem. Prohloubila jsem své znalosti španělského 

jazyka.  

Stáž byla hrazena z grantu Evropské unie, díky kterému jsem 

měla hrazeno ubytování, stravování, cestu a také splnilo účel 

kapesného. Bydleli jsme v rezidenci na okraji centra. 

Rezidence byla nově zařízena, na patře byla jedna sprcha a 

v neposlední řadě nechyběla terasa s výhledem na hory. Měli jsme zahrnutou plnou penzi – španělské 

snídaně se od českých skoro nelišily, obědy se skládaly z polívek a salátu nejčastěji. Večeře byly vydatné 

a často následoval dezert. Paní kuchařky 

byly skvělé, milé a vždy nám byly ochotné 

pomoci. 

Také jsme mnoho cestovali. Na výlety jsme 

převážně jezdili o víkendech a snažili se 

poznávat i jiná místa. Navštívili jsme 

Granadu, Rondu, Nerju, Gibraltar a 

Marbellu. V Málaze jsme navštívili 

Alcazabu, Gibralfaro, muzeum Picassa, 

katedrálu a také nemohlo chybět historické 

centrum, které bylo opravdu nádherné. Náš 

volný čas jsme trávili převážně v centru, na 

pláži Malagueta a v přístavu. Vyzkoušeli 

jsme mnoho restaurací a typických pokrmů 

jako Paella, Gazpacho nebo Tapas. 

Po absolvování stáže jsem získala Europass a certifikát mobility. Našla jsem si nové přátele, poznala 

nová místa a španělskou kulturu. Jsem moc ráda, že jsem se mohla zúčastnit téhle skvělé příležitosti. 

Díky této zkušenosti jsem si uvědomila, že bych si ráda v budoucnu zkusila pracovat a žít v cizí zemi.  


