
Zahraniční praxe 
ŠPANĚLSKO 



Přijímací řízení

• Poslání dotazníku – „motivační dopis“ (info o nás, proč jsme ti nejlepší kandidáti)
• Pozvání k přijímacímu řízení 
• Přijímací řízení v podobě ústního pohovoru (český jazyk a jazyk dané destinace)

Dokumentace
• Před odjezdem práce v  OLS a vyplnění potřebných dokumentů 
• V průběhu praxe à pracovní deník a portfolio 
• Po příjezdu závěrečný test z OLS a dotazník zhodnocení 



• Hodiny španělského jazyka navíc s 
konverzací 

• Program OLS - procvičování navíc
• Výjezd do Nové vsi u Jablonce
• Přednáška od studentů minulých 

ročníků
• Seznámení s potřebnými dokumenty

Příprava



Financování a stravování 

Financování

• Grant (letenky, ubytování, doprava po Málaze a strava 
• Vlastní kapesný

Stravování 

• Zařízené stravování na residenci 
• Snídaně (švédské stoly), obědy a večeře 
• Možnost uložení jídla do ledničky v malé

kuchyni 



Naše residence

• Ubytování v residenci 15 min od centra 
• Na residenci jsme nebyli sami à ubytovaní 

sousedé: Rumuni, Skotové, Poláci atd..
• Jedna koupelna na patro 
• Terasa 



Naše pracovní pozice



Downhill Málaga Shop  - obchod zaměřený na 
prodej kol, skateboardů a kolečkových bruslí 

Pracovní náplň

Vanessa Kučerová a
Lucie Buršová – M3A

Fotografie produktů

Vytváření webových stránek 

Natáčení propagačních videí 

Správa sociálních sítí 



Idioma Malaga -
firma, která nabízí možnost klientovi naučit se nebo
zdokonalit se v jazyce, kde je také možnost vylepšit si své
komunikační schopnosti konverzováním prostřednictvím
on-line hodin

Tomáš Černý – A3B

Přetváření jazykových 
testů do Google 

formulářů

Pracovní náplň

Třídění a úprava faktur

Sepisování inzerátů o pronájmu 
apartmánů, bytů a turistických 

jednotek

Práce s Google 
Sheets a Google 

Forms

Obsluha kancelářské techniky



KAČKA LINKOVÁ – A3B

Pracovní náplň

Nova Extranjería –

kancelář, kde neprobíhají pouze schůzky s klienty ohledně 
právních rad, ale také překlady ze španělštiny do angličtiny 
nebo zařizování víz pro cizince

Skenování pasů a 
občanských průkazů Péče o klienty

Vyplňování formulářů 
ohledně dokladů nebo 
nesplacených poplatků

Platba poplatků

Číslování stvrzenek



Eliška Bartošková – M3A
Viktorie Hurychová – P3B

Pracovní náplň

Imosur Viajes – cestovní kancelář, která 
zprostředkovává nejen zájezdy do zahraničí, ale i výlety po 
celé Andalusii

Vyhledávání zájezdů

Péče o klienty

Zpracovávání 
administrativy spojené 
se zájezdy a pronájmy 

aut
Tvorba propagačních materiálů

Starost o sociální sítě

Rezervace letenek a jízdenek

Click to add text



OPAU – Oficina Provincial de Alquileres
Urbanos - realitní kancelář, která zprostředkovává
dlouhodobé a krátkodobé pronájmy v Málaze a okolí

Barča Vítková – P3B 

Vítání klientů a první
kontakt s nimi

Pracovní náplň

Odpovídání na dotazy
klientů přes email

Zaznamenávání odpovědí
na poptávky po bytech a 
domech Kontaktování potencionálních

pronajímatelů bytů a následná
komunikace s nimi

Práce v programu
Gestim



• Město Málaga 
• Nerja
• Caminito Del Rey 

Co jsme stihli navštívit 



• Granada
• Marbella
• Benalmádena

Co jsme stihli navštívit 



Co nám praxe dala 

Sebepoznání

Nové přátelé z 
různých koutů 

světa

Zlepšení 
komunikace ve 

španělském 
jazyce

Poznání 
španělské 

kultury

Pracovní 
zkušenost v cizí 

zemi

Samostatnost

Schopnost 
organizace 

času



Děkujeme za 
pozornost 


