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Na konci školního roku 2017/2018 jsem byl na třítýdenní stáži v Anglii ve městě Portsmouth.  Za tuto 

příležitost vděčím VOŠ a SPŠE Plzeň a programu Erasmus+. 

V Anglii jsem vykonával praxi ve společnosti Beneficial foundation, která se specializuje na práci 

s lidmi, kteří mají potíže s učením. Poskytuje tedy studentům pomoc při učení nových schopností a 

dovedností ať už výtvarných, literárních či počítačových. 

Má práce spočívala ve správě informačních technologií ve společnosti, tzn. Aktualizace OS počítačů, 

instalace nového softwaru na počítače, pomoc studentům s jejich projekty na počítačích a učení je 

práci s novým softwarem. Při práci jsem během těch tří týdnů velice ocenil hodiny IKT,  kde jsme se 

učili práci s Wordem, Excelem, Photoshopem, protože to byla ta nejčastější věc, se kterou studenti 

potřebovali pomoci a sám jsem byl překvapen, kolik věcí jsem si ještě pamatoval.  

Jazykově jsem se za tyto tři týdny dost posunul v poslechu a porozumění mluvené řeči, ale ze začátku 

jsem měl s rozuměním potíže, hlavně když začala drmolit paní domácí. 

Ubytování v rodinách bylo dobré, jídlo mi vždy chutnalo a Angličané dávají velké porce, takže jsem se 

vždy najedl dosyta. 

Volný čas jsem trávil výlety nebo procházkami. První dva víkendy jsme společně celá skupina 

procestovali jižní pobřeží a další dva víkendy jsem sám procestoval celé okolí Portsmouth a byl jsem 

se podívat i na ostrově poblíž, ze kterého mám nezapomenutelné zážitky. O všedních dnech jsem po 

práci často vyrazil na pláž a jen tak se procházel, nebo jsme se sešli s ostatními a šli jsme někam na 

jídlo. 

Všechny výdaje, které jsem měl po dobu těch tří týdnů (tzn. MHD, cestování, jídlo, vstupy, …) jsem 

měl hrazené z grantu, který jsem dostal, tudíž jsem za celý tento pobyt nemusel utratit ani korunu ze 

svého. 

Jako přípravu na tento zájezd jsem se účastnil online kurzů angličtiny po dobu několika měsíců před 

odjezdem, také jsem měl přípravné hodiny angličtiny navíc po škole. Tento zážitek se mi velice líbil, 

protože to bylo úplně jiné, než jaké jsem si myslel že to bude, ale nakonec to bylo dokonce lepší, než 

jsem si představoval.  

 


