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Tento rok jsem měla to štěstí se zúčastnit měsíční stáže ve Španělsku díky Střední 

odborné škole pro administrativu EU v rámci programu Erasmus plus. Stáž se konala 

v malebném městě Malaga hned u moře. Byla jsem umístěna v realitní kanceláři 

Oficina provincial de alquileres urbanos Málaga v historickém centru města. 

Kancelář se specializuje hlavně na pronájmy bytů v okolí. Zprostředkovává kontakt 

s pronajímatelem a nájemcem. Nabízí službu publikace inzerátu na jejich stránkách. 

Tato pobočka je složena z 6 pracovníků, ředitel a 5 velmi milých spolupracovnic.  

Mým úkolem bylo vyhledávání nových bytů na webových stránkách, zakládání jejich 

složky, zjišťování informací o daném bytu, zapisování a dále předávání těchto 

informací nadřízené. Poté jsem měla za úkol publikaci bytů, vítání klientů a prvotní 

kontakt s nimi. Praxe mi přinesla hodně, ať už z pracovní stránky anebo té osobní. 

Naučila jsem se vyhledávat na cizích internetových stránkách, pracovat s odlišnými programy, cizími lidmi a v cizím 

jazyce. Mohla jsem dobře porovnat fungování realitní kanceláře ve Španělsku a v České republice. Největším přínosem 

praxe byla možnost celodenní komunikace v cizím jazyce. Ve všech směrech jsem pozorovala zlepšení, ať už ve slovní 

zásobě, gramatice, plynulosti a porozumění. Nejlepším na tom vše bylo, že jsem ztratila strach z mluvení. Hlavní bylo se 

nebát, a ať už jsem vyčasovala nějaké sloveso špatně, nebyla to hanba, spíš naopak, všichni tam hrozně moc oceňovali 

tu snahu a byli moc rádi, že se učím zrovna jejich jazyk. Ubytována jsem byla v krásné rezidenci jen malý kousek od 

historického centra. Při práci nechyběl přístup k wifi a k odpočinku prostorná terasa s výhledem. Snídaně byly ve formě 

švédských stolů, nechyběla zelenina, pečivo, sýry a podobně, každý si prostě našel to svoje. Nemohu zapomenout 

zmínit naše kuchařky, které k nám byly vždy moc milé a vstřícné. Ke každým jídlům nechyběl zeleninový salát nebo 

nějaký dezert. 

 Všechen volný čas jsme buď cestovali, poznávali malebné uličky Malagy a při nedostatku sil jsme leželi na pláži u moře. 

Díky grantu, který pokryl všechny náklady jako jsou letenky, ubytování i stravování, jsme mohli také navštívit například 

Gibraltar, kde jsem měla možnost se přetahovat s opicí o svůj baťoh, Caminito del Rey, kde jsem měla strach díky výšce 

vytáhnout mobil anebo úžasné pláže v městečku Nerja, kde si musíte dávat pozor na obrovské a silné vlny, které ale 

stojí za to si užít. Mimo cestování grant pokryl veškeré náklady spojené s poznáváním kultury, ochutnávání místní 

kuchyně, a i o dost víc. Každý týden jsem docházela na hodiny španělštiny navíc, kde jsem si rozšiřovala slovní zásobu o 

užitečná slovíčka a také procvičovala gramatiku. To stejné jsem dělala i v online jazykové přípravě v programu OLS, díky 

Erasmu plus. Stáž hodnotím jako svoje nejlepší dosavadní rozhodnutí. Tolik nových zkušeností, zážitků, kontaktů, na 

které se můžu obrátit, až se vrátím a podobně.  Chtěla bych Vám jen říct, 

že i já se bála, měla jsem strach snad úplně ze všeho, ale nelituju ničeho 

a jsem moc šťastná za to, že jsem tuhle šanci dostala. Věřte mi, že tohle 

Vás posune tak daleko jako nic 

jiného. 


