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Je 8:30 hodin ráno a vybraní studenti 3. ročníků školy SOŠ pro administrativu Evropské unie se 

schází na Letišti Václava Havla, aby splnili svou měsíční stáž od Erasmus+, který nám hradí 

ubytování, stravu, dopravu a kapesné ve Španělsku v přístavním městě Málaga. 

Po příletu do Málagy nás zaměstnanec od Europroyectos zaveze přímo do rezidence, v které 

budeme spolu s dalšími stážisty ubytovaní. Ubytování jsme na pokoji všech 5 holek pohromadě 

a jeden kluk je ubytován sám. Každý den máme přímo v rezidenci zařízenou snídani spolu 

s obědem a vydatnou večeří.  

V pondělí se jdeme už každý seznámit do firmy, kde budeme celý měsíc vykonávat stáž. Já 

osobně pracovala v marketingové firmě Ajotayeme Agencia de Publicidad. Byla to vcelku malá 

firma, v které pracovali jen 2 lidi a já. Po celou dobu své stáže jsem pracovala na počítači. 

Převážně jsem zadávala nové kontakty do kontaktů v Microsoft Outlook, které jsem poté 

importovala do tabulek z Excelu a dále s nimi pracovala. Kontakty jsem nacházela na internetu 

podle zadání mého nadřízeného. V době své stáže jsem však také vytvořila plakátek, který byl 

použit na sociálních sítí hostitelské firmy a také jsem ho rozesílala přes email všem klientům. 

Pro mě největším přínosem stáže byla však komunikace s klientkou ve španělském jazyce a 

splnění jejího zadání plakátu. Jednalo se o její firmu s nábytkem, při čemž mi pomáhal 

nadřízený, který mi v průběhu této činnosti vysvětlil spoustu věcí ohledně práce s fotografiemi. 

Ale ve Španělsku jsme měli samozřejmě i spoustu volného času, který jsme také náležitě využili 

a navštívili jsme spoustu okolních měst. Náš první výlet byl ještě s naší vyučující Gema de 

Miguel, s kterou jsme se vydali do Granady a pár dnů na to do malebné vesničky Nerja. Naše 

další výlety, které jsme už však zorganizovali sami, byli na krásnou pláž Marbella, která byla 

hodinu cesty od nás, do historického města zvaného Ronda a v neposlední řadě na Gibraltar, 

kde jsem se po 3 hodinách jízdy autobusem objevili v oblasti patřící pod Velkou Británii.  

Po prvotních obavách z toho, jak se domluvíme ve španělském jazyce, přestože jsme před 

odletem měli 20 hodin výuky navíc a k tomu více jak 20 hodin online kurzu, jsme se rozmluvili 

docela rychle a naše stáž se, si dovolím říct, vydařila ve všech ohledech. Získali jsme spoustu 

nových zkušeností ať už z oblasti pracovní nebo i jiné, našli jsme nové přátele, poznali jsme 

kulturu Španělska a naše stáž se rychle přiblížila ke konci a my se plní nových zážitků vrátili zpět 

do České republiky. 


