Václav Plic, Game Over, Anglie
Díky projektu Erasmus+ a naší škole, VOŠ a SPŠE Plzeň, jsem měl tu možnost strávit tři týdny v
přístavním městečku Portsmouth. Zde jsem byl přiřazen do retro herní kavárny Game Over - jediné
takové v okolí!
Mezi mé pracovní povinnosti patřila údržba počítačů (antivirový sken, čištění disku, odinstalace
nežádoucích programů apod.), oprava ovladačů ke konzolím (pájení nových páček nebo výměna
plastových tlačítek), ale také obsluha zákazníků a zacházení s kasou.
Veškeré mé povinnosti jsem již dříve uměl, a tak nebyl problém je vykonat, ale musel jsem nejprve
ukázat, co umím. První týden jsem totiž pouze obsluhoval zákazníky a třídil abecedně hry, kterých je
v obchodě přes dva tisíce! Avšak druhý týden v pondělí vypadl internet kvůli nekvalitnímu routeru,
který poté, co nabootoval, zamezil připojení k uživatelskému rozhraní a vypnul WiFi. Bylo tedy nutné
jej resetovat do továrního nastavení a opět nastavit. Právě díky tomuto činu jsem získal důvěru
majitele obchodu a začal se mi ptát, co dalšího dokáži.
Na stáži jsem si také zlepšil angličtinu, protože mluvíte se spoustou lidí a každý vyslovuje trochu
jinak. Zezačátku mi přišlo obtížné dorozumět se s dětmi, jelikož jejich výslovnost nebyla občas
nejlepší. Nicméně mohu říct, že mé porozumění se značně zlepšilo.
Díky grantu jsme dostali kapesné ve výši 700€, které pokrylo celou stáž, vstupy na různé památky,
jídlo a ještě jsme mohli přivést nějaké ty suvenýry 🙂
Na stáž jsme se všichni připravovali pomocí online kurzu Erasmus+ OLS a před odletem jsme ještě
měli schůzky po škole, kde jsme projednávali, co dělat a kam se podívat.
Prvních deset dní s námi byl doprovod – paní učitelka Dmitrišinová, se kterou jsme se podívali po
Londýně, Portsmouth a jeho okolí (Isle of Wight, Eastbourne, Seven Sisters). Chtěl bych jí poděkovat,
protože nám byla nápomocna po celou dobu pobytu, tedy i poté, co odletěla zpět do ČR.
V Anglii se mi velice líbilo a kdybych mohl, tak jedu znovu, a proto vřele doporučuji všem, aby zvážili
tuto možnost!

