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Ke konci mých prázdnin před 4. ročníkem jsem byl na tří 

týdenní stáži díky projektu Erasmus+, která naše škola 

zorganizovala. Byl jsem v jedné ze tří skupin, která měla 

stáže v hlavním městě Irska, Dublinu. 

Moje práce byla v Specsavers Optical Group Ltd. Firma 

je zaměřena na zákazníky a pečovatelská centra. Každý 

týden přijelo k nám kolem 300 brýlí, které se tu 

zpracovávají včetně papírování, které se poté rozešlou na konečné místo. 

Zpracovával jsem informace klientům do pečovatelských center nebo individuálním klientům, 

pomáhal s úkoly a prací, kancelářské práce a zapisoval jsem informace do firemní databáze 

Většina moje hotové práce byli většinou dány do jiných rukou a pokračovali dál. Pracoval jsem 

s firemní databází a systémem. 

V práci první den jsem byl mile přivítán. Společně se mnou zde byla ještě jedna studentka z Prahy 

také přes Erasmus+, která tam už byla 2 měsíce a ze začátku mi poradila vždy s úkolem, pokud jsem 

se zadrhl či nevěděl jak dál. Totéž platí i pro mou vedoucí, vždy mi pomohla, když jsem si nevěděl 

rady. 

Moje ubytování bylo velmi blízko mého pracoviště, 15 minut pěšky. Bydlel jsem u starších lidí, kteří 

jsou v důchodu, takže hostitelka měla čas uvařit dobrou večeři a pohovořit, co jsme za ten den zažili. 

Ve volném čase po práci jsem objevoval hlavní město, hodně často s někým, buď s mým 

spolubydlícím, nebo s ostatními ze skupiny. Za tři týdny jsme se stihli kouknout na místa, na která 

jsme chtěli. 

O víkendech jsme nepracovali, tudíž jsme měli společný výlet na západ Irska společně i s naším 

doprovodem. Druhý a poslední víkend jsme objevovali, vše co nám chybělo, kde jsme nebyli. 

Dostal jsem grant, jako ostatní, co byli se mnou v Dublinu, abychom byli finančně zajištění 

v zahraničí a měli z čeho platit výdaje spojené s pobytem. 

Jsem rád a vděčný mé škole, že jsem mohl trávit pěkné tři týdny na stáži v Irsku. Mohl jsem poznat 

místní lidi a kulturu a přivést si domů pracovní zkušenost. Poznal jsem hodně přátelských lidí, nejen 

v práci, ale i ve městě, obchodech, mezi sousedy nebo řidiči autobusu. 


