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Přijímací řízení

Standartní situace:

- podání a vyplnění přihlášky
- ústní pohovor v aj + čj

Nestandartní situace:
(období pandemie Covid-19)
- výběr pouze na základě přihlášek

• O výběru žáků rozhoduje 
výběrová komise



Financování

o Financování z Erasmus+

o Z grantu, který jsem dostali se hradilo:

• Letenky
• Ubytování

• Doprava (MHD)
• Strava (snídaně a večeře zajišťovala rodina)



Stravování a ubytování

Stravování:

• Snídaně je většinou malá - obvykle opečený toustový chleba s 
marmeládou, slaným máslem nebo obojím

• Večeře je jako plnohodnotý oběd většinou I s dezertem

Ubytování:

• V Irských rodinách

• Kvůli nařízení ohledně výškových budov zde nejsou panelové 
domy (domy bývají z pravidla menší, ale jsou velice útulné)

• Jiné zásuvky než u nás
• Žádná centrální teplá voda = ve sprše je ohřívač vody (nepříjemně 

vrčí)



PRACOVNÍ POZICE



Eliška Kápičková - Eirkoo

• Firma je náborovou společností - hledá zaměstnance pro své 
klienty

• Pracovní úkoly: operace s daty klientů a kandidátů na pracovní 
pozice, formátování životopisů, vyhledávání vhodných kandidátů 
a pracovních pozic

Natálie Bělohradská - Bajwa Solicitors

• Firma poskytující právní služby v oblasti obchodního, rodinného, trestního
práva atd..

• Pracovní úkoly: skenování a tisk papírů, komunikace s klienty, organizace
kanceláře



Rodan Tuka - Follow the Camino

• Firma zařizuje pouť do města Santiaga. Umožňuje výběr z několika cest, jak se 
tam dostat.
• Pracovní úkoly: propojování jednotlivých příspěvků na

webových stránkách, vytváření příspěvků na webových
stránkách, úprava fotek

Barbora Sofínová -Nóho Ltd.
• Firma se zabývá tvořením animací. Vytváří animace od úplného základu.
Od modelování postav po animace a tvoření příběhů. Vytváří také mobilní
aplikace a reklamy na zakázku.
• Pracovní úkoly: mojí hlavní náplní práce byla administrace.
Vyplňovala jsem excelové tabulky, četla články, tvořila jsem plakáty,
infografické návrhy.



Barbora Volfová - Mulhall and Co. Solicitors

• Právní kancelář, která se specializuje na imigrační, 
trestní, obchodní a rodinné právo

• Pracovní úkoly: telefonování v anglickém jazyce, 
vítání klientů, odesílání a registrování doporučené 
pošty a posílání pošty běžné, přebírání pošty, 
donáška spisů do soudní kanceláře

Adéla Vozábová – Cahir O´Higgins and Company Solicitors

• Advokátní kancelář, která zastupuje své klienty v trestních řízeních

• Pracovní úkoly: skenování, tisk, kopírování, organizace archivu, 
vytváření složek, komunikace s 
klienty



Nikola Lancová - Irish Mortgage Brokers

• Společnost se zabývá poradenstvím ohledně hypoték, pojištění a důchodu

• Pracovní úkoly: skenování a skartování dokumentů, přepisování částek z 
dokumentů do Excelu, navigování klientů do meetingové místnosti, 
přebírání pošty, třídění dokumentů podle měsíců/dodavatele

Eliška Červenková - Englishour
English hour je jazyková škola která se nachází přímo v centru Dublinu a nabízí kurzy 
angličtiny na různých úrovních a v různých vyučovacích časech

Pracovní úkoly: práce s databází studentů, práce se složkami, základní dokumentací 
a kartotékou, editování PDF souborů, komunikace se studenty



Julie Šaňková - City Language School

• Jazyková škola v centru Dublinu poskytující vzdělání studentům z 
celého světa

• Pracovní úkoly: vítání studentů, telefonování, písemná 
korespondence, základní kancelářské dovednosti, vyhledávání 
vhodných hostitelských rodin

Klára Hrdličková - Melissa Curry Jewellery

• Firma vytvářející a prodávající šperky

• Pracovní úkoly: vytváření obsahu na sociální sítě (focení, 
natáčení, editace), balení zásilek, práce v MS Excel



Saint Anne's Park
• Park, který se nachází v Dublinu
v části Raheny
• Přístup je zdarma

Howth

•Nádherný výlet s paní učit
elkami
•Procházka po útesech
•Přístup zdarma

Dublin Zoo

•Nachází se uprostřed park
u Phoenix v Dublinu
•Zoo neměla tolik zvířat jak
o pražská zoo
•Probíhala zde akce Wild Li
ghts, takže se zde nacházeli
různé sochy zobrazující typ

ické věci pro určité části svě
ta
•Vstup 15 euro

Dublin Zoo Saint Anne's Park

Howth



Poolbeg Lighthouse

• Nachází se v Dublinu
• Vede k němu rovná kamenná cesta 
a oblokupuje vás moře
• Dovnitř majáku se jít nesmí
• Vstup zdarma

Trinity College/Book of Kells

•Nachází se v centru Dublinu
•Nachází se zde nejcenější irský ná
rodní poklad – Kniha z Kellsu
•Dále je zde jedna z nejkrásnějších
knihoven světa

•Vstup je 15 euro

Dublin Castle

Poolbeg Lighthouse

•1204
•Sídlí zde Irská vláda
•Inaugurace irského prezid
enta

Book of Kells – Long Room.

Dublin Castle



Malahide Castle and Gardens
• Za 9 euro vám paní průvodkyně poví o historii
tohoto hradu a životě Talbotů, kteří zde žili, také se 
můžete podívat do zahrady, která je hned za 
hradem
• Když si připlatíte dalších 6 euro podívate se do 
druhé zahrady, která se zde nachází a také uvidíte
motýlí dům

Giant's causeway
•Nachází se v Severním Irsku
•Návštěva byla součástí Giant's causeway and 
Belfast tour, která celkově vyšla na 60 euro
•Povídá se zde historka o 
tom, že tuto památku postavil obr, když se snažil
překročit moře až ke Skotsku

Dark Hedges

•Součástí Giant's causeway and Belfast tour
•Natáčelo se zde Game of thrones

Belfast

•Hlavní město Severního Irska
•Návštěva tohoto města byla součástí Giant's 
causeway and Belfast tour
•Na obrázku můžete vidět Turistické informační
centrum

Malahide Castle

Dark Hedges

Belfast

Giant's causeway



Zajímavosti
• v Irsku se jezdí vlevo

• autobusy tu fungují jako u nás zastávky na znamení - pokud chcete vystoupit, musíte 
zmáčknout tlačítko, pokud chcete nastoupit, musíte zamávat na řidiče

• Nejsou zde panelové domy, mají tu nějaké nařízení ohledně výškových budov

• Za pozdravem se vždy ptají jak se máte
• Je zde hodně mladých žebráků na ulicích

• Drogerii mají často spojenou s lékárnou

• Jídlo je zde dražší
• Lidé zde jsou hodně otužilý, když jsme na sobě měli zimní bundy tak oni chodili v kraťasech
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Děkujeme za umožnění této
příležitosti SOŠ pro 

administrativu EU a Erasmu+ 


