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Před absolvováním střední školy mi byla naskytnuta nabídka týkající se účasti na stáži v 

zahraničí, konkrétně v městě Málaga na jižním pobřeží Španělska. Stáže jsem se zúčastnil 

společně s několika spolužáky a délka pobytu byla čtyři týdny. Tuto možnost mi přinesla 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň společně 

s programem Erasmus+. 

Součástí stáže byla práce ve firmě zabývající se stejným 

odvětvím jako obor, který jsem studoval, tedy informační 

technologie. Pracoval jsem ve firmě Vasco Informática S. L., 

nacházející se poblíž centra města Málaga. Podnik se zabývá 

opravou počítačů, laptopů a tiskáren nebo výměnou jejich 

součástek. Taktéž prodávají veškeré kancelářské potřeby a 

zařízení. Pracovní kolektiv je poměrně malý, avšak velmi 

přátelský. Kancelář jsem sdílel se třemi lidmi, firma má však 

další kancelář, sklad, pokladnu a další prostory pro pracovníky. 

V práci jsem převážně vyměňoval počítačové součástky 

(grafické karty, operační paměti, pevné disky) a součástky v 

tiskárnách (základní desku, tonery). Práce s počítači však 

nebyla pouze hardwarová, ale také softwarová. Do softwarové 

části patří například instalace a aktualizace operačního systému, 

opatřování počítačů antivirovými programy nebo práce s 

Excelovými tabulkami, konkrétně zaznamenávání codabarů z 

počítačů a úprava zastaralých dat. 

Jak už jsem zmínil, pracovní kolektiv byl velmi přátelský a ochotný pomoci, tudíž byla dobrá 

i atmosféra na pracovišti. I přes jazykovou bariéru jsme se vždy dokázali dohodnout a vyřešit 

nastávající problémy. 

Stáž mi kromě nespočetně zážitků přinesla nové znalosti a praxi. Vyzkoušel jsem si pracovat 

jak v kolektivu, tak sám na sebe. Pitva laptopů a výměna jeho součástek nebo instalace 

nových systémů a antivirových programů pro mě byla přínosnou novinkou. Také jsem si 

zopakoval praktickou část při výměně součástek počítače či práci s Excelovými tabulkami. 

Byl jsem ubytován na hostelu Barbatuke Art & Hostel, který byl umístěný nedaleko centra. 

Prostředí bylo příjemné a útulné, převážně díky zajištěné klimatizaci v každé místnosti. 

Součástí ubytování byla i zajištěná strava, se kterou jsem byl nesmírně spokojený. 

Většinu volného času jsem strávil na pláži hraním plážového volejbalu nebo poznáváním 

krásy města Málagy. 

Na stáž mi byl z grantu udělen peněžní příspěvek jako kapesné, měl jsem uhrazené ubytování, 

stravování a letenky, díky tomu jsem mohl své úspory používat minimálně. 

Před odjezdem bylo třeba účastnit se přípravných kurzů, které pořádala naše škola. Součástí 

kurzů bylo procvičování komunikace v anglickém jazyce na různá témata, což může být pro 

stážisty užitečné. 

Tato stáž byla skvělá zkušenost do mého života. Ukázala mi život v cizině a přiučila mě 

novým věcem. Musím říct, že jsem skutečně rád za tuto příležitost, díky které jsem poznal 

spoustu nových lidí a míst. I přes maličkosti, které mohly způsobit problémy v průběhu stáže, 

se vše vyřešilo a celkový dojem ze stáže je nepopsatelný. 


