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Přijímací řízení 

Přihláška

osobní údaje, 
silné stránky, 

proč by ses měl 
zrovna ty 

zúčastnit…?

Krátký 
dotazník

- opět o jakou 
destinaci máte 
zájem, osobní 

údaje, pro snažší
orientaci školy

Přijímací 
pohovor cca 10 minut

připomíná 
„pracovní 
pohovor“

skládá se také z 
otázek a 

odpovědí v 
anglickém jazyce



Financování 
Celý výjezd je financován z programu Erasmus+
Co vše je financováno?
u letenky tam i zpět
u ubytování v apartmánech
u vaše „kapesné“ které máte volně k použití po celou dobu stáže
u veškeré zastoupení agentury
u dopravní karty pro cestování napříč celou Maltou

Co financováno není?
u cestovní pojištění, to je nutné sjednat si na vlastní odpovědnost



Ubytování a stravování 

UBYTOVÁNÍ BYLO FORMOU APARTMÁNU. 
V APARTMÁNU BYLY VŠECHNY POTŘEBNÉ VĚCI 

K ŽITÍ. APARTMÁN SE SKLÁDAL Z HLAVNÍ 
MÍSTNOSTI, KDE BYL OBÝVACÍ POKOJ 

SPOLEČNĚ S KUCHYNÍ, ZE TŘÍ POKOJŮ A ZE 
DVOU KOUPELEN.

STRAVOVÁNÍ ZÁVISÍ NA KAŽDÉM, JAK SE 
ROZHODNE STRAVOVAT. STRAVOVÁNÍ JSME 

VĚTŠINOU ŘEŠILI NAKUPOVÁNÍM POTRAVIN A 
POTÉ JSME Z TOHO VAŘILI JEDNODUCHÉ 

RECEPTY. 



Pracovní pozice 

Diana Psotová – Alliance Real Estate People –
Fortizza
u administrativní úkony ve specializovaném

softwaru – Reap CMR
u příležitost být v kontaktu přímo s klienty

Alliance Real Estate People
u sdílení a tvoření inzercí na jednotlivé

nemovitosti

Veronika Habová – Městský úřad
u Vytváření v Excelu tvorbu platebního plánu

a doplňování informací z faktur od
dodavatelů

u Vytváření dokumentu ve Wordu, který se
týkal pokynů pro přesměrování volání a čísla
poboček.

u Obvolávání uchazečů o pozici výkonné
sekretářky ve Western local council



Eliška Walterová, Lucie Škarupová – Lexema Ltd.
u Zpracovávání údajů o možných dalších spolupracích

firmy do Excel tabulky

u Vytváření PDF souborů ze zaslaných fotografií
u Schůzky s podnikateli za účelem nabídnutí

spolupráce s naší společností
u Návštěva největší maltské pojišťovny Gasan Mamo

Insurance za účelem vyzvednutí dokumentace
k jednom z našich nových apartmánů

u Cesta na úřad MTA (Malta Tourism Authority) za
účelem zaplacení registračního poplatku za jeden
z našich nových apartmánů a odevzdání smluv
k němu

Michala Dančová – Simon Estates
u Nadepisování obálek pro klienty

u Skartování špatně nadepsaných obálek nebo
použitých papírů na kterých nebylo nic důležitého

u Zakládání dokumentů do desek, konkrétně výpisy z
účtu



Volný čas

u Volný čas jsme většinou trávili chozením na výlety jako např. návštěvou
dalších ostrovů Gozo a Comino. Na ostrově Gozo jsme navštívili jeho
hlavní město – Victoria, a na ostrově Comino jsme strávili nejvíc času na
Modré laguně.

u Dále jsme navštívili katedrálu Nanebevzetí Panny Marie ve městě Mosta.
Je to římsko-katolický chrám, jehož kopule je největší v Evropě a 9. na
světě. K chrámu se váže vyprávění, že v roce 1942 na něj spadla bomba,
ale stal se zázrak a bomba nevybuchla.

u Také jsme navštívili bývalé hlavní město Malty, Mdina, kde se natáčelo pár
scének ze známého seriálu „Game Of Thrones“.

u Samozřejmě jsme strávili i hodně času procházením hlavním městem Malty
– Valletta.



Ostrov Comino Victoria Lines



Městská brána MdinyChrám v Mostě  



Zajímavosti 

u Národní jídlo je dušený králík na víně podávaný s
bramborami nebo těstovinami a zeleninou

u Řídí vlevo – Malta byla součástí Commonwealthu

u Najdete tam spoustu koček, zato ne moc košů a přechodů

u Je to nejmenší stát v Evropské unii

u Mají svůj vlastní jazyk, ale domluvíte se bez potíží
anglicky

u V roce 2018 byla Valletta jmenována jako hlavní město
kultury





Děkujeme za pozornost!


