
V květnu 2018 jsem byl na stáži v irském Corku. Celá doba pobytu trvala 4 týdny, z toho bylo 
20 pracovních dní a zbytek víkendy. Na stáž jsem se dostal díky naší škole OA Praha, která 
spolupracuje s evropským programem Erasmus+, který stáže zařizuje. 

Na stáži jsem pracoval v Hewitt College, což je střední soukromá škola, zaměřená na 
jazyky, ekonomiku, ale také další předměty.. Mým hlavním pracovním úkolem bylo vytváření 
naučných prezentací pro budoucí maturanty na základě minulých maturitních zkoušek z let 
2000 až 2017. Prezentace, které jsem vytvořil, se potom převedly na video a byl k nim 
přidán komentář. Audio soubory k jednotlivým slidům jsem také přidával a kvůli chybám 
programu na nahrávání jsem je také převáděl z mp4 do mp3. Pokud bylo třeba. vypomáhal 
jsem s různými věcmi co byly třeba udělat, například jsem kontroloval studenty u zkoušek, 
chodil jsem do krámu pro pomůcky do školy, telefonoval jsem s rodiči studentů anebo jsem 
tiskl a laminoval papíry s různými informacemi pro studenty.  

Spolu se spolužákem jsme bydleli u paní Victorie O’Dell, která žila s její dcerou a jednou 
zahraniční studentkou. Bydleli jsme v útulném pokoji na půdě. Měli jsme tam své postele, 
skříň komodu a internetové připojení přes wifi. K snídani jsme si většinou sami vzali cereálie 
nebo toustový chleba s marmeládou. K obědu jsme vždy dostávali obložené sandwiche 
nebo tortily s ovocem, sušenkou a vodou. Večeře jsme měli vždy teplé a ne uvařené z 
polotovaru, takže např kari, brambory, guláše, masa nebo domácí hamburgery.  

Cork je sice menší město, ale o to zajímavější a všechno bylo lehce dostupné. Na hlavní 
ulici byly zajímavé obchody, kavárny a restaurace a vedlo z ní spoustu menších ještě 
hezčích uliček. Navštívil jsem místní bývalé vězení, univerzitu, hrad Blarney a nedaleké 
přístavní městečko Cobhe.  

Z grantu jsem měl hrazenou jízdenku na MHD, veškerou stravu, cestu tam a zpátky a také 
výdaje na ubytování. 

Na stáž jsem se, řekl bych, připravoval adekvátně, chodil jsem ve škole na kurzy i nad 
rámec výuky a také jsem dělal e-learning. Myslím, že všechny kurzy, které jsem absolvoval, 
byly velmi užitečné. 

Na závěr bych řekl, že stáž jsem si moc užil, práce byla skvělá, Cork bylo moc hezké město 
a také jsem zdokonalil svou angličtinu, rozšířil jsem si svou slovní zásobu a naučil jsem se 
zde spoustu nových věcí. 

 


