Nikola Kešnerová, Buckland Community Centre, Anglie
Ve dnech 22. září až 14. října jsem se zúčastnila stáže v Anglii ve městě Portsmouth.
Na stáži jsem byla díky naší škole VOŠ a SPŠE Plzeň a programu Erasmus+.
Pracovala jsem v Buckland Community Centre, což je komunitní centrum založené roku 1946
v Portsmouth. Nachází se zde mnoho sálů pro volnočasové aktivity. Centrum funguje i jako charita,
lidé tu shromažďují oblečení, knihy a různé doplňky, které se pak prodávají. Na charitu jdou i výtěžky
z různých akcí (např. různá představení, párty…).
Moje pracovní náplň se skládala z počítání a zaúčtování tržby, připravování tabulky v Excelu, kde jsem
dělala rozpis sálů na každý den, výpomoci na recepci, ale třeba i s pomocí instalace nového
operačního systému v počítačové učebně. Dokonce mě pustili i k návrhu plakátu a lístků na jejich
Halloweenskou párty.
Stáž mi bylo přínosná rozhodně v tom, že jsem se naučila pracovat mezi lidmi. Uplatnila jsem, a
dokonce i zlepšila, zde své zkušenosti z informatiky, administrativy i ekonomie. Dokážu si teď lépe
představit, jak tyto své znalosti mohu použít v praxi a že bych i já někdy v budoucnu pracovala
v podobném nebo dokonce i stejném prostředí.
Co se týče angličtiny, zlepšila jsem se v konverzaci a jsem si teď daleko jistější. Ze začátku mi trochu
trvalo, než jsem si zvykla na zdejší přízvuk, ale během druhého týdne už jsem rozuměla bez
problému.
Ubytováni jsme byli v hostitelských rodinách. Jsem vděčná, že naše hostitelka byla milá a vstřícná a
nebyly žádné problémy. Hostitelka ubytovává více studentů najednou, takže jsme bydleli se studenty
z Itálie, Polska a Německa. Každý den nám připravila teplou večeři. Snídani jsme měli na starosti
sami, protože hostitelka už byla v práci a obědy jsme si také kupovali sami. Také nám dala pár typů,
kam vyrazit na výlet a pomohla nám i s místní hromadnou dopravou.
Grant nám uhradil ubytování, stravování, hromadnou dopravu a hlavně celou cestu. Před odletem
jsme se ale zúčastnili přípravných kurzů, které trvaly 2 hodiny a byly vždy až po vyučování. Kurzy nám
rozhodně pomohly si připravit fráze, které jsme používali během stáže.
Jsem vděčná, že jsem dostala takovou příležitost. Poznala jsem nové lidi, novou kulturu a nová místa,
kam se v budoucnu určitě ještě vrátím. Díky této zkušenosti jsem začala přemýšlet, že bych do tohoto
města šla i na vysokou školu.

