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Díky naší škole Vyšší odborné škola a střední průmyslové školy elektrotechnické a programu Erasmus+ jsem jel 

na stáž do Irska na 4 týdny. Po celou dobu stáže jsem pobýval ve městě zvaném Limerick. 

V tomto městě jsem pracoval v Electronic Service Centre ve zkratce ESC. Jedná se o 

servis a recyklaci elektro zařízení a spotřebičů. Poskytují zde služby od vymazání a 

nahraní nového softwaru do mobilních zařízení či notebooků nebo zde také servisují 

nefungující elektrická zařízení od televizí, počítačů až po herní konzole a jejich 

příslušenství. Za mě mi práce velmi vyhovovala, jelikož jsem se zde nejen hodně naučil 

nového, ale také jsem se seznámil s několika lidmi, kteří zde pracovali a byli vždy trpěliví, 

když jsem si s něčím nevěděl rady. 

Mojí pracovní náplní bylo například čištění herních konzolí Playstation a jejich kontrolérů 

nebo i výměna některých součástech, což často zahrnovalo pájení a měření těchto 

součástek mutimetrem. Naučil jsem se zde také nanášet termovodivou pastu na procesory 

a demontáž složitých a nejednoduchých počítačů a technologií. Následně 

po vyměnění vadných součástech nebo vyčištění desky jsem měl za úkol 

zařízení otestovat, jestli správně funguje, zformátovat jeho disk a vše 

poznamenat do záznamového archu. 

Jazyk si tu asi příliš nezlepšíte, ale co jsem si opravdu zlepšil byla 

schopnost reagovat. Zezačátku totiž když na Vás někdo začne mluvit 

rychle a vy mu nerozumíte, tak se ve většině případu stane, že jenom odkýváte a nic se nedozvíte. Později se ale 

už trochu „otrkáte“ a řeknete jim, ať Vám to řeknou znova a pomaleji. 

Po celou dobu stáže jsem bydlel na hotelu jménem Clayton společně se třemi bývalými studenty naší školy. 

Hotel vypadal skvěle. V pobytu byla zahrnuta i snídaně a večeře s velkým výběrem v jídelníčku. Jídla tady 

chutnala velmi dobře, nebylo na co si stěžovat. Pokoj jsem měl na třináctém patře s úžasným výhledem na řeku a 

západy slunce. Na pokoji nechyběla ani televize s metrovou úhlopříčkou, což je pro studenta elektrotechnické 

školy pastva pro jeho oči. 

Ve všední dny jsem využil služeb hotelu jako například posilovnu nebo bazén a o víkendech jsem cestoval 

společně s ostatními studenty. První víkend jsem navštívil město Cork a další víkend zase město Galway. Poté 

jsem taky mohl vidět Killarney Nationa Park a Moherské útesy. Tato místa chci určitě doporučit, protože byla 

prostě úchvatná. 

I přestože jsem měl z grantu hrazenou veškerou MHD dopravu, tak jsem chodil do práce většinu času pěšky 

nebo jak by řekl správný Ir „siúl ar shiúl na gcos“. Jen si to přeložte, ať víte, co Vás tam ještě potká. 

Celkově se stáž velmi vydařila a myslím, že když už máte takovou možnost účastnit se stáže jako já, tak Vám 

doporučuji z vlastních zkušeností tuto možnost využít. Potkáte tu spoustu zajímavých, laskavých lidí a kultur. 

Uvidíte spoustu zajímavých míst. Je to prostě úplně jiný svět. Velmi jsem si to tu užil a všem za to děkuji. 


