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V rámci stáže jsem navštívila Anglii, přesněji město Portsmouth a to na tři týdny.
Tuto příležitost jsem získala díky škole, kterou navštěvuji – Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
elektrotechnická Plzeň – a především díky programu Erasmus+.
Po dobu stáže jsem pracovala v The IBD Partnership. Tato společnost poskytuje poradenství v oblasti vzdělávání
a podnikání. Spravuje a organizuje výukové projekty v rámci EU, i mimo ní. Kolektiv byl velmi milý a
přátelský, mimo pomoci při práci jsme si i skvěle popovídali.
Pracovala jsem především v grafických programech, kde jsem navrhovala grafiku pro jejich sociální sítě. Často
jsem musela komunikovat s mým nadřízeným, abychom se shodli na výběru obrázku, i výsledné grafiky.
Praxe mě naučila především komunikaci se zaměstnanci a nadřízenými, se kterými jsem byla téměř neustále
v kontaktu. Má práce byla velmi závislá na tom, jak s ní bude můj nadřízený spokojen, a tak byla komunikace
klíčovým elementem. Využila jsem znalost softwaru ve kterém pracuji poměrně často a nadřízený to doplňoval
marketingovými znalostmi, které mně naopak chyběly.
Stáž mi velmi pomohla v sebevědomí, co se týče komunikace v angličtině. Nikdy jsem nebyla odkázaná jen na
mé znalosti jazyka, takže tato zkušenost pro mě byla jednoznačně přínosná. Naučila jsem se porozumět jistým
jazykovým zkratkám, britskému přízvuku a rychlosti mluvy.
Ubytování bylo zařízeno přímo v rodinách. Ačkoliv jsem měla před stáží trochu strach, byla jsem velmi mile
překvapena. Rodina mě mile přivítala a vysvětlila, jak to u nich doma chodí. Na stravování jsem si musela chvíli
zvykat, protože, v Anglii téměř vůbec nedbají obědů, a tak mají velké snídaně a večeře.
Na každý víkend jsme měli naplánovaný nějaký výlet. První víkend jsme se vydali na Seven Sisters, což jsou
křídové útesy. Další víkend jsme procházeli Portsmouth. Poslední víkend nás čekal dvoudenní výlet do Londýna,
kde jsme poznali památky a město jako takové.
Díky grantu jsem se nemusela bát o peníze. Bylo nám totiž hrazeno ubytování, letenky, stravování a i MHD.
K tomuto všemu jsem z grantu dostala ještě kapesné.
K tomu, abych mohla jet na tuto stáž, jsem se musela připravit. Prošla jsem přípravnými kurzy, kde jsme si
zopakovali, jak se orientovat na letišti, jaká důležitá slovíčka nám pomohou v případě, že bychom se ztratili a
jiné.
Stáž hodnotím určitě pozitivně. Byla pro mě přínosem nejenom ze stránky praktické, ale i ze stránky jazykové.
Největším osobním úspěchem pro mě byl fakt, že jsem byla schopna bez problému se domluvit a porozumět.
V práci je největší úspěch pochvala nadřízeného za dobře odvedenou práci.

