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Byl jsem 3 týdny na stáži v Corku, druhém největším městě Irska. Dostal jsem se tam díky naší škole VOŠ a 

SPŠE Plzeň a programu Erasmus+. Pracoval jsem v malém obchodě jménem PC Maestro.  Jde o obchod s 

počítači, notebooky, komponenty a další elektronikou. Zákazníkům nabízejí služby jako např. sestavení počítačů 

a opravy. V obchodě se mnou pracoval šéf, jeden trvalý zaměstnanec, 3 stážisti z jiné země a další student naší 

školy. V práci jsem nejčastěji pracoval s notebooky, které bylo nutno opravit, vyměnit rozbitý hardware, 

přeinstalovat, nebo jen vyčistit. Také jsem často hledal 

příslušné nabíječky do těchto notebooků. Protože je to 

obchod, musel jsem občas za kasu, když šéf zrovna 

potřeboval jít pryč, nebo jen potřeboval pomoct s ostatními 

zákazníky. Nejvíce mě v této práci bavilo skládat nové 

počítače a připravovat je pro zákazníky k vyzvednutí. 

Pomohl jsem udělat pořádek ve skladu i vyčistit výlohu a 

předělat jí, aby vypadala lépe. Naučil jsem se rozebírat 

notebooky a měnit v nich hardware. Také jsem se lépe naučil 

skládat počítače a dělat v nich lepší uspořádání kabelů. Také jsem se naučil komunikovat se zákazníky, nikdy 

předtím jsem totiž v prodejně nepracoval. Co se týče angličtiny, moc jsem se nezlepšil, 3 týdny je krátká doba na 

to, aby se člověk naučil mluvit plynule, bez přemýšlení. Každopádně jsem se naučil více mluvit a nebát se cizí 

jazyk používat.  

Bydlel jsem v rodině asi 4 kilometry od centra. Byl to rodinný dům, kde bydlela máma se svým synem, a jelikož 

se ubytováváním studentů živila, bydlely tu i 2 studentky z Itálie a Rakouska. Rodina nám každý den zařizovala 

snídani (tousty s máslem, čokoládou nebo marmeládou), obědový box 

(toust se šunkou nebo sýrem, ovoce, sušenka) a teplou večeři. Každý 

víkend nám prala špinavé prádlo.  

Ve volném čase jsme cestovali a poznávali místní kulturu. První 

víkend jsme si prohlídli centrum Dublinu, druhý víkend jsme jeli na 

Moherské útesy a prohlídli si přístavní město Cobh nedaleko Corku. 

Poslední víkend jsme si na kolech projeli národní park Killarney. 

Z grantu jsme měli hrazeno ubytovaní, stravování, MHD i letenky. 

Na stáž jsme se museli připravovat, měli jsme hodiny navíc 

angličtiny, kde jsme se učili věci, které by se nám mohli při stáži hodit, jako např. co dělat, když se ztratíme 

nebo slova týkající se hlášení na letištích. Také jsme absolvovali přípravné online kurzy Erasmus+ OLS. Stáž se 

dle mého vydařila, jsem rád, že jsem jel, a kdybych měl možnost, tak jedu znova. Dostal jsem i nabídku, že 

pokud budu chtít, mohl bych se vrátit a pracovat v obchodě, což beru jako největší úspěch. Takže bych tuto stáž 

vřele doporučil, je to skvělá zkušenost a otevírá vám to možnosti do budoucna.  


