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Díky Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole elektrotechnické a programu Erasmus+ jsem se jako jeden 

z 9 studentů dostal do Španělska. Přesněji do přístavního města jménem Malaga, které se nachází na jihu 

Španělska nedaleko od Gibraltaru. Zde jsem pobýval čtyři týdny. 

Osobně jsem pracoval v organizaci jménem Reparaclip. Tato společnost funguje jako servis pro mobilní 

zařízení. Poskytují výměny displejů, zadních krytů či elektronických částí v telefonech či tabletech. Zaměřují se 

také na čištění portů nebo displejů, a také si lze zde zakoupit ochranné sklo na displej. V práci se mnou byl vždy 

majitel, a ještě jeden pracovník. Oba byli velmi milí, přátelští a velice nápomocní. Jejich práce byla v podstatě 

totožná s tou mojí, jen oni navíc vyřizovali hovory od zákazníků a požadavky od lidí, kteří přišli osobně do 

obchodu. 

Mou prací byla oprava mobilních zařízení, nejčastěji to bylo odstranění zadního krytu telefonu a následné 

očištění hran telefonu od lepidla, toto jsem musel provést v podstatě u každého telefonu. Další obvyklou činností 

bylo odstranění displeje a následné nahrazení novým displejem. Také jsem párkrát vyměnil elektronické 

součástky telefonu nebo čistil tyto součástky, když byly namočené ve vodě. Dalo by se tedy říci, že jsem se 

naučil, jak opravit mobilní zařízení. 

Atmosféra v práci byla každý den příjemně naladěná. Jak jsem se zmínil výše, kolegové byli velmi milí. Každý 

den jeden kolega přinesl nějaké sladké pití a nikdy nic za to nechtěl. Komunikace byla ze začátku těžší, protože 

neuměli anglicky. Tak jsme se dorozumívali pomocí překladače, ale po týdnu už jsme si krásně rozuměli. 

Ubytováni jsme byli v hostelu nedaleko centra, na pokoji jsme byli čtyři. Na pokoji jsme měli kuchyňku, která 

byla vybavena mikrovlnkou, lednicí a mrazákem. V pokoji nechyběla ani klimatizace, takže to horko se dalo 

zvládnout. Vlastní koupelna také nechyběla. V hostelu jsme měli snídaně v podobě švédských stolů, obědy a 

večeře. 

Ve svém volném čase jsem chodil v podstatě každý den na pláž, kde jsem hrál volejbal a seznámil se tím 

s mnoha úžasnými lidmi. Také jsme byli na prohlídkách po městě. 

Stravu, ubytování a letenky hradila Evropská unie předem. Dostali jsme také kapesné, ze kterého jsme si platili 

MHD a další věci na místě.  

Před odjezdem jsme chodili na přípravné kurzy, kde nám bylo ukázáno, co a jak se bude dít na stáži.  

Stáž hodnotím velmi pozitivně a jsem velice rád, že jsem se zúčastnil, a to jak kvůli novým pracovním 

zkušenostem, tak zážitkům, které jsem zažil. 

 


