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Byl jsem na stáži v Anglii, přesněji ve městě Portsmouth, na jeden měsíc. Této stáže 
jsem se mohl účastnit díky programu Erasmus+ a také díky mé škole, Obchodní 
akademii v Satalicích. Pracoval jsem ve firmě s názvem British heart foundation, tato 
firma se zabývá prodejem oblečení, CD, DVD, knížek a dalších různých věcí aby 
vydělali peníze které, se poté posílají na charitu, která se zabývá srdečními 
chorobami. V tomto obchodě jsem dělal tzv. rotaci zboží, ta spočívala v tom že se 
vzal sortiment, který byl v obchodě 2 a více týdnů, toto zboží se zabalilo do pytlů a 
odvezlo do jiné pobočky ve městě, pokud se přiveze zboží k nám do pobočky, tak se 
vybalí a dá se do obchodu na prodej. Poté jsem žehlil parou oblečení a potom co 
jsem toto dodělal jsem to oblečení dal do obchodu, také každé ráno jsem chodil po 
obchodě a srovnával oblečení podle velikostí, aby byly pořádně za sebou. Z této 
stáže jsem si hlavně odnesl schopnost rozdělit si práci podle důležitosti a 
samozřejmě také to jak to vůbec chodí v zahraniční firmě a to se podle mě hodně 
hodí také. Díky této stáži jsem si zlepšil výslovnost v angličtině, před stáží to nebylo 
úplně ono, ale díky neustálé komunikaci jsem si tuto dovednost dokázal zlepšit. 
Ubytování bylo příjemné a taktéž rodina, stravování bylo v pořádku, večeře v 
českém stylu opravdu nečekejte, ale jinak stravování v rodinách opravdu 
vyhovovalo. Ve volném čase jsem chodil často k pláži, cestoval a prozkoumával 
Portsmouth, byl jsem se také podívat do Anglie, zrovna když byla horečka okolo 
královské svatby, takže všude byly všelijaké suvenýry na toto téma. Z grantu jsem 
měl hrazeno ubytování, stravování v rodinách, lístek na MHD, cestu do Anglie a také 
kapesné abych ten měsíc přežil. Na stáž jsem se připravoval chozením na přípravné 
kurzy v angličtině, které mi škola poskytla, tyto kurzy byly nad rámec vyučování a 
určitě bych je doporučil. Stáž se mi opravdu líbila a určitě bych si ji zopakoval, 
odnesl jsem si z ní jen pozitivní zážitky jak díky práci, tak díky tomu že jsem mohl 
vidět novou zemi a její kulturu. Za svůj největší úspěch považuji fakt, že jsem se 
dokázal téměř ihned zkoordinovat v práci a že jsem v ní byl dobrý. Na Anglii mě 
určitě nejvíce překvapilo to, že lidé jsou tu hodně přátelští a pozitivní, vždy když jste 
okolo někoho prošly, tak se vždy usmívali na všechny.   


