
Vzdělávací stáž Erasmus+ v Irsku 
Jako jeden z mála vybraných studentů jsem měl možnost účastnit se stáže v Irsku díky programu 

Erasmus+. Byl jsem přes přijímací řízení zařazen do skupiny studentů, která měla navštívit při 

měsíční stáži hlavní město Irska Dublin a v něm po tuto dobu pracovat v předem stanovené firmě. 

Já osobně jsem byl zařazen do firmy s názvem IT Star, kde jsem měl pracovat jako technik při 

servisu elektronických zařízení, což v podstatě přesně trefilo můj obor, který studuji ve škole. Ve 

firmě jsem byl po pár dnech a menším problému, který bylo potřeba si ujasnit, velice spokojen. 

Mohl jsem konečně poznat, jak všechen tento servis a samotná 

elektronika funguje v praxi. Byl jsem také rád, že jsem si mohl na 

vlastní kůži vyzkoušet, jak rozebírat a zase skládat dohromady např.: 

telefony, notebooky, herní konzole apod. a zároveň pracovat i s jejich 

softwarem a různým nastavením. 

Velice spokojen jsem byl v rodině, do které jsme byli zařazeni s mým 

spolužákem. Bydleli jsme u milé paní, která žila ve vesnici za městem 

ve staré chalupě se svým synem a spoustou zvířat. Doma měla 

takovou menší zoo, bydleli tam s námi dvě psí fenky, kocour a dva 

oslíci… Bylo to jako bychom se vrátili v čase. Chalupa byla stará, podle 

slov naší „tety“ asi 800 let. Cítil jsem se vážně jako na farmě, ale byl 

to skvělý zážitek. 

S mým spolužákem jsme i docela dost cestovali. Prakticky každý víkend jsme někde 

byli, ten první v  Irsku. Nejvyšší bod se pohybuje kolem 200 m. n. m. Natáčel se zde 

například film ze ságy Harry Potter, ale i další filmy. Jako další poměrně významné 

místo, které jsme navštívili je město Belfast ve Spojeném Království, jako jedno 

z posledních jsme stihli navštívit Británii ještě za života královny Alžběty II. Nicméně 

náš hlavní bod zájmu bylo muzeum lodi Titanic, která samotný Belfast asi proslavila 

nejvíce. 

Díky této stáži mi bylo umožněno získat skvělé zážitky a zároveň i vzdělaní a pochopení , jak funguje 

svět také někde jinde. Mohl jsem se hodně osamostatnit a získat nové zkušenosti např. práce 

s omezenými financemi, pohyb v městské hromadné dopravě, cestování na vlastní pěst apod. 

Jsem moc rád že jsem se tohoto mohl zúčastnit, takže tímto děkuji VOŠ a SPŠE Plzeň a programu 

Erasmus + 


