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V květnu jsem dostala příležitost vycestovat na 4týdenní stáž do Irska díky spolupráci mojí školy SOŠ pro 

administrativu EU a programu Erasmus+. Na začátku května jsem se tedy zapojila do týmu společnosti Devaney and 

Durkin. Jejich tým je složen z mladých účetních, kteří se snaží své služby poskytoval svým klientům co nejlépe. Největší 

část mé stáže jsem se věnovala administrativním činnostem, kdy jsem měla možnost 

pracovat s programy Microsoft Office. Také jsem se chvíli věnovala marketingu a 

propagaci firmy, kdy jsme spolu s kolegy probírali nejlepší možnosti rozšíření jména. 

Mezi další činnosti patřilo i počítaní balance a přepisování dat do počítače.  

Praxe mi obecně přinesla jiný náhled na svět a poznání Irské kultury. Měla jsem 

možnost pracovat a začlenit se do fungující ho týmu a vyzkoušet si, jak taková firma 

funguje. Díky této zkušenosti se mi také rozšířila slovní zásoba z hlediska administrativy a 

také jsem se zlepšila v porozumění.  

Co se týče ubytování, stravování, MHD i letenek, vše bylo hrazeno z grantu 

programu Erasmus+. Byla jsem ubytovaná u starší paní, která se nám snažila ve všem 

pomoct. Spolu se svou spolužačkou jsme bydlely ve větším pokoji, který byl velice pěkně 

zařízen. Paní domácí nám každý večer dělala jiné večeře, které byly hodně dobré. Snažila se nám vyhovět v tom, co jíme 

a nejíme. Snídaně jsme si dělaly samy z potravin, kterých byl vždy v domě dostatek. 

Ve volném čase jsme se snažili procestovat Irsko. Nejprve jsme prozkoumávali 

Dublin, nakonec jsme ale poznali i jiná města jako Galway. Po práci jsme občas zajeli do 

města a udělali si piknik v jednom z parků, které tam byly dostupné. O víkendech, když 

jsme zrovna neměli naplánované žádné celodenní výlety, jsme jezdili vlakem třeba i na 

pláže. 

Před stáží jsme absolvovali několika denní kurz v Nové Vsi u Jablonce nad Nisou, 

kde probíhaly jazykové lekce a teambuildingové hry, které byly skvělé – člověk se nenudil 

a splnilo to svůj cíl na sblížení se. Dále jsme po několik měsíců pracovali v programu OLS, 

který nám byl také poskytnut pro rozšíření slovní zásoby. 

Jsem velice vděčná, že jsem měla možnost zúčastnit se tohoto programu a vycestovat 

do zahraničí. Bylo to rozhodně skvělé a každému to doporučuji. Člověk zjistí, zda se dokáže 

sám o sebe postarat, navíc v zemi, kde málokdo mluví stejným mateřským jazykem a zároveň 

ho to obohatí o tisíce dalších zkušeností. Za můj největší úspěch považuji, že jsem se 

neztratila a zvládla vždy dojet domů, jelikož můj orientační smysl je občas na bodu mrazu. 

První týden bylo cestování rozhodně zajímavé, jelikož jsem cestovala sama (spolužačka 

dorazila o týden později) a celou situaci komplikovalo, že se v Irsku jezdí po druhé straně, 

takže jsem párkrát stála na špatné straně silnice. Ale nakonec jsem vždy úspěšně dorazila 

domů… sice mi to občas trvalo delší dobu, ale lepší pozdě než nikdy, ne? 


