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 Díky škole VOŠ a SPŠE Plzeň a programu Erasmus+ jsem měl možnost účastnit se měsíční 
stáže ve městě Cork v Irsku. 
 Pracoval jsem ve firmě HASHTAGTECH LTD. Trvalými zaměstnanci byli ve firmě dva 
Afgánci, kteří byli velice milí a příjemní lidé. Zbytek 13členné skupiny byli stážisté.  
  V organizaci jsme dělali různé úkoly. Počínaje stahování sociálních sítí do tabletů po 
kompletní odblokování FRP. Naučil jsem se hodně pracovat s internetem, abych věděl, jak dané 
úkoly zvládat. Komunikace se zaměstnavatelem a spolupracovníky byla až na pár výjimek 
bezproblémová. 
 Ze začátku jsem byl ubytován v rodině, kde byl problém s čistotou a pořádkem. Díky agentuře 
jsme ale dostali možnost na přestěhování. V další rodině to bylo lepší, byli to poměrně staří 
lidé, ale měli dobré srdce.   
 O víkendu jsme jezdili jako kolektiv na výlety a občas jsem po práci chodil na procházky. Irská 
příroda je vážně krásná a každému, kdo by měl možnost, ji doporučuji prozkoumat. Na moři je 
zde příjemné, že Vás může schladit ve velkých teplech.  
 Na stáž jsem se připravoval díky společným sezením s učiteli a stážisty a také díky aplikaci 
OLS. Aplikace OLS mi pomáhala i s přípravou do školy, strávil jsem s přípravami v aplikaci 
více než třicet hodin. Aplikace má všechny stupně obtížnosti a vážně dobře připraví. 
 Díky grantu jsme měli hrazené ubytování, letenky kapesné i stravování. Dostávali jsme od 
hostující rodiny snídaně, svačiny a večeře. MHD jsme si hradili z kapesného. Kapesné, které 
jsem z grantu dostal jsem přetáhl o trochu víc než jednu šestinu.  
 Jsem rád, že jsem se stáže zúčastnil, protože mě naučila se o sebe postarat v krizových situací.  
Nejvtipnější a nejživější zážitek jsme měli první noc v Dublinu. Stáli jsme v přímém centru 
města a přišel za námi pofiderní pán a snažil se nám nabídnout těžké drogy. Jako vzorní studenti 
jsme odmítnuli a prozkoumávali další krásy nočního Dublinu. 

        


