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Díky Střední odborné škole pro administrativu Evropské unie a programu Erasmus+ jsem se 

zúčastnila stáže v Dublinu, v Irsku na 4 týdny. 

 

Dostala jsem se do firmy Devaney & Durkin (Accountants). Je to firma, která se zabývá 

účetnictvím, jsou zde poradci právě v této oblasti stejně tak jako v oblasti daní a financí.     

 

Myslím, že mi tato stáž mnohé přinesla. Zjistila jsem jaké to je žít a 

pracovat v cizí zemi. Vyzkoušela jsem jaké to je pracovat v 

účetnické firmě, kde je vždy mnoho práce a tak jsem si i zvykla na 

ruch v takovéto firmě. Myslím, že jsem si zlepšila svoji slovní 

zásobu v oboru účetnictví. Při práci tady jsem použila už své 

znalosti, které se týkají programů office jelikož jsem zvyklá na 

anglickou verzi nebyl pro mě žádný problém se v jejich programech 

orientovat a plnit tak všechny zadané úkoly. Zjistila jsem co všechno 

se musí v takovéto firmě dělat kdykoliv mají nějakého klienta a jaké všechny dokumenty jsou 

třeba zařídit. Častokrát jsem zde počítala balanc a nebo jsem zadávala faktury do excelu a tak 

jsem se naučila jak se to přesně má zapisovat.  

Myslím, že pro mě tato stáž byla velkým přínosem pak i v poznání kultury 

a zvyků té země a systému jakým to zde funguje. 

Ubytována jsem byla v rodině u jedné paní s dcerou a kočkou. Dále tu byl 

také ubytován další student. Každé ráno jsem měla snídani a večer když 

jsem přišla z práce jsem měla připravenou večeři v mikrovlné troubě. Přes 

den jsem si o pauze v práci došla na oběd do restaurace nebo pro něco 

došla do obchodu.  

Stravu, MHD, ubytování a cestu letadlem jsem měla hrazenou z grantu. 

Ve volném čase jsme po dobu přítomnosti doprovodné učitelky podnikali 

výlety například do přístavu a Národní galerii a po odjezdu učitelky jsme 

se scházeli naše skupina a podnikali jsme další výlety. 

Součástí přípravy na stáž byl i jazykový kurz 

uspořádaný školou nad rámec normální výuky. Tento 

kurz byl dle mého užitečný kvůli slovní zásobě 

potřebné v kancelářích. 

Jsem velmi ráda, že jsem se stáže zúčastnila a myslím, 

že se podařila velmi dobře. Získala jsem velmi dobrou 

praxi, kterou budu moci využít i nadále.  


