Tomáš Ajchler – Dynamic Laser Solutions ( Anglie )
V průběhu měsíce Dubna jsem strávil 3 týdny na pracovní stáži v Anglii, v krásném přímořském městě
Portsmouth. Šance se naskytla díky Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi, na které jsem studentem a
především díky Projektu Leonard Erasmus + .
Má praxe se uskutečnila ve firmě Dynamic Laser Solutions ( dále jen DLS ). Firma sídlí nedaleko města
Portsmouth, což bylo poněkud náročné z hlediska dopravy, ale náplň práce předčila mé očekávání a doprava
v tu chvíli nehrála žádnou roli. Firma sdílí své prostory s další menší firmou zabývající se elektrickými zařízeními
a rovněž volně spolupracuje s DLS. Firma DLS se zabývá rovněž elektronikou, ale také restaurováním hliníkových
kol na automobily, vyvažováním pomocí laserové technologie, 3D tiskem a dalšími různými směry co se týče
pokročilých technologií.
Moje pracovní náplň zahrnovala práci na počítači, kde jsem v CAD programu SolidWorks modeloval
součásti na lodní motory, který procházel generální opravou z důvodu změny majitele. Nový majitel byl shodou
okolností můj nadřízený Marek Mamzcur. Takže jsme byli stále pod dohledem a tak byla malá
pravděpodobnost, že se cokoliv pokazí. Vzhledem k tomu že na střední průmyslové škole pracujeme v CAD
programu Catia, pak pro mne byla práce v programu SolidWorks obrovskou zkušeností. Měli jsme zhruba den a
půl abychom se adaptovali a naučili základy v programu. 3lo to vcelku rychle a už druhý den sem byl schopen
alespoň částečně fungovat jako zaměstnanec a byl jsem k užitku. Konstruoval jsem například příruby na motor,
které slouží k propojení jednoho dílu s druhým pomocí hadice. Dále jsem pracoval s 3D tiskárnou, na které jsme
příruby vytiskli a zkusili, zda vše souhlasí a bude plnit svůj účel, aby se to mohlo nechat vyrobit. Jeden den byl
soustředěn na pískování některých lodních součástí pomocí pískovacího stroje, aby se mohly následně nastříkat
novou barvou.
Pobyt v cizí domácnosti byl přínosem jak pro mou angličtinu, tak pro všeobecný přehled o tom, jak
funguje rodinná domácnost v zahraničí. Zlepšilo se mi porozumění především mluveného textu. Hostující rodina
byla vstřícná, zábavná, komunikativní a pomáhala mi ve všem potřebném. Seznámil jsem se s fungováním
zahraniční firmy, odborné komunikace s kolegy a neodborné komunikace s obyvateli Anglie. Hostující mamka
vařila velmi dobře, zeptala se nás, co bychom rádi a zvládla bez problému nasytit naše rozmazlené české pusy.
Ve volném čase jsem navštěvoval obchodní centrum ve městě, nádherné pobřeží s čerstvým vzduchem
a plné lidí kochajících se sluncem dopadajícím na mořskou hladinu. Dále jsme s naším učitelským dozorem,
jehož funkci plnila úžasná paní Hana Svobodová, která nám velice usnadnila pobyt v Anglii, navštívili Londýn.
V Londýně jsme strávili celý jeden den, který jsme si každý užili po svém. Do ničeho nás nenutila. Po celý pobyt
panovala příjemná atmosféra. Rovněž jsme s paní Svobodovou absolvovali přípravný kurz angličtiny před
odjezdem do Anglie, ve kterém nás připravila na nástrahy Anglie a splynutí s obyvateli.
Z grantu Evropské unie nám byla hrazena doprava, ubytování a strava v rodinách, jízdné městskými
autobusy v Portsmouth a cestovní pojištění, kdyby se nedej bože někomu něco stalo. Naštěstí stáž proběhla bez
úrazu.
Stáž předčila mé očekávání a doufám, že budu mít možnost se v příštím roce opět účastnit stáže.
Z Anglie se mi nechtělo ani odjet. S rodinou jsme stále v kontaktu, takže mám alespoň minimální přehled o dění
v jejich rodině a o úpravách domu se kterými po našem odjezdu začali. Dále sleduji činnosti partnerské
společnosti IBD Partnership v Portsmouth, která zprostředkovává vše, co se týká praxe, rodin a komunikace se
zaměstnavateli. Všem kdo má možnost účastnit se stáže vřele doporučuji této šance využít a získat nové zážitky
a zkušenosti.
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Martin Čermák - Adapptise (Irsko)
9.4.2015 jsem se díky Střední průmyslové škole Mladá Boleslav a díky programu Erasmus+ dostal na
stáž do Irského města Cork. Konkrétně do marketingové firmy Adapptise, která je prostředníkem mezi
herními vývojáři pro mobilní zařízení a společnostmi, které si přejí umístit do těchto her reklamy. Trik je v
tom, aby daná reklama byla co nejméně agresivní (to znamená žádné otravné vyskakující, blikajíci okna
a tak podobně).
Náplň mé práce byla celkem pestrá. První týden
jsem pracoval na různých webových stránkách
založených na platformě wordpress. Dostal jsem
zadání, jak má stránka vypadat, no a měl jsem jí
založit, najít potřebné pluginy, nastavit je a
nahrát obsah. Druhý týden jsem pro změnu
vystvářel instance VPS (vydálených virtuálních
serverů), na které jsem přesouval hosting ze
stávajícího serveru a vytvářel jsem server pro
automatizaci komunikace s fanoušky na
sociálních sítí (za pomocí aplikace TweetAdder).
Jeden den jsem také betatestoval jednu hru, jejíž tvůrci chtěli od Adapptise zajistit reklamu. Naučil jsem
se trochu nových věcí (například jsem do té doby nikdy nepsal tak složitý kód v JavaScriptu jako jsem
musel pro jednu z webových stránek), ale převážně jsem se jen naučil spojit si moje dosavadní znalosti
ze samostudia a uplatnit je v praxi. Také jsem se naučil, jak pracovat v týmu.
Co se mé jazykové stránky týče, tak jsem na tom stejně, jako když jsem odjížděl z ČR. Již od začátku
stáže jsem měl pouze jeden problém - Irský přízvuk, který byl pro mě ze začátku naprosto
nesrozumitelný. Po pár dnech jsem si na to ale zvykl a neměl jsem žádný problém porozumět a domluvit
se.
Ubytován jsem byl v jednom malém domečku kousek od Saint Patrick’s quay. S jídlem jsem byl spokojen.
Svůj volný čas jsem trávil převážně s
ostatními. Ať už s lidmi se kterými jsem jel,
tak i s lidmi, které jsem potkal až tady. Jinak
jsem se ale také byl podívat na Cliffs of
Moher a v Jameson desillery.
Peníze z grantu jsem používal na MHD a
jídlo.
Tuto stáž předcházely přípravné kurzy ve
škole, které byly nad rámec výuky každý
týden.
Jsem rozhodně rád, že jsem na tuto stáž mohl jet. Naučil jsem se něco nového a svůj pobyt zde jsem si
velice užil.

Jiří Hegedüs- Web Workhouse (Irsko)
Měl jsem tu čest a mohl jsem se díky programu Erasmus+ a ochotnému vedení na Střední Průmyslové Škole v
Mladé Boleslavi zúčastnit zahraniční stáže v Irsku ve městě Cork. Cork je druhé největší město v Irsku hned po
Dublinu.
Byl jsem přidělen do kavárny Web Workhouse, která slouží jako internetová kavárna a zároveň jako herna s
výbornou výpočetní silou.
Hned první den, co jsem nastoupil, jsem se připojil do projektu, ve kterém pomocí softwaru v iPadu Air byl
skenován jakýkoli objekt, který se následně naskenoval do počítače, kde se po konečných úpravách mohl
vytisknout na 3D tiskárně. Další den, jsem dostal instruktáž, jak probíhá každé ráno ve Web workhousu: ráno
okolo 9. hodiny probíhá kontrola všech počítačů (vymazat stažené soubory od uživatelů a programy a software,
který nainstalovali, zkontrolovat v nastavení prohlížeče výchozí stránku, vyhledávač a jestli je IP adresa zadaná
manuálně, jestli funguje mikrofon, sluchátka popřípadě webkamera). Každé ráno jsem v herním patře potkával
pořád stejné tváře, které tam hrají 24 hodin v kuse. Během pár dnů jsem dostal obtížný úkol: provést kompletní
analýzu počítačů, která byla velmi obtížná kvůli stále přicházejícím zákazníkům, takže to zabralo půlku stáže.
Dalším úkolem bylo vytvořit kompletní seznam všech her, které byly na jednotlivých počítačích nainstaloványtento úkol byl dosti náročný, ale splnil jsem ho včas. Posledních pár dnů stáže jsem byl povolán, abych pomáhal
zákazníkům (pomohl vytisknout nebo oskenovat dokumenty, rozdávat karty k počítačům, pomáhat zákazníkům v
nesnázích atd.)
Díky těmto zkušenostem jsem se naučil obsluhovat 4 různé druhy tiskáren a skenerů a oprášil jsem svoje
zkušenosti z excelem. Díky obsluze zákazníků jsem rozvinul svoje angličtinářské schopnosti ve všech směrech
(porozumění, mluvení, slovní zásoba)
Na ubytování si nemůžu ani slovem postěžovat, protože bylo perfektní a jídla bylo vždy dost. Ve svém volném
čase jsem prozkoumával Cork, pokud tedy nebyl naplánovaný nějaký výlet s paní učitelkou Kratochvílovou, díky
které jsem navštívil místa jako Cliffs of Moher či Blarney castle nebo destilérku Jameson.
Díky grantu jsem měl hrazeno ubytování, stravování, MHD a cestu takže jsem se nemusel o nic moc starat. Díky
přípravným kurzům paní učitelky Kratochvílové a Svobodové jsem se mohl připravit na vše, co mě mohlo v Irsku
čekat.
Strašně moc děkuji tomuto programu, protože do Irska jsem se chtěl podívat už od 6ti let a teď se mi můj sen
konečně vyplnil, kdybych měl možnost opět jet hned bych se jí chopil.

Jan Hladík – WebWorkHouse (Irsko)
Zúčastnil jsem se praktické stáže v oboru IT ve městě Cork, což je druhé největší město Irska a rozlohou
připomíná větší okresní město. Stáž pro mne trvala tři týdny a jeden den.
Možnost zúčastnit se této stáže v zahraničí bych neměl díky Střední průmyslové škole a programu Erasmus+.
Jak už jsem uvedl pracoval jsem v Corku. Ve firmě s názvem WebWorkHouse, což je sympatická internetová
kavárna, která je zaměřená na vývoj grafických služeb (3D modelování a následný tisk, plakáty, atd.), servis
(opravy Hadrwaru a uživatelská podpora) a také je vybavena, jak
kancelářskými, tak i herními počítači, jejichž použití si můžete na
určitou dobu zaplatit.
A abych nezapomněl – je zde také kavárna Eco café, která je
z baristického hlediska ten pravý zážitek.
Všichni, kteří jsme se stáže účastnili jsme vlastně nevěděli, co
budeme dělat a jestli budeme vůbec firmám užitkem a ne přítěží,
protože jsme neměli skoro žádné pracovní zkušenosti. Po těch
neuvěřitelných třech týdnech mohu říci to, že jsem se naučil opravdu
mnoho.
Od 3D modelování, obsluhy tiskáren (všech typů) a počítačů, práce
s databázemi a grafickými editory až po výpomoc zákazníkům a
navrhování změn a nových věcí pro firmu.
Například jsme v jeden den navrhovali nové počítačové hry, které by
mohli být přidány do herní knihovny naší kavárny a mohli by přilákat
určitou věkovou skupinu lidí.
Již první den jsem měl tu možnost si vyzkoušet skenování a práci s 3D
modelama a jejich následné tisknutí. Práce mě natolik bavila, že jsem
si vyrobil svou vlastní malou bistu.
Také jsem například vytvářel plakát, který byl po mém odevzdání a
schválení rozvěšen po Corku.
Celý pobyt v Irsku jsem samozřejmě musel hovořit anglicky.
S mluvením a dorozuměním jsem neměl problémy, ale obával jsem
se gramatiky. Tu jsem si nakonec dle mého zlepšil a nyní si dávám
mnohem větší pozor na chyby, které jsem často dělával.
Ale nehovořil jsem jenom v angličtině. V Irsku je spousty
národnostích menšin a studentů či pracovníků ze zahraničí s kterými jsem trávil jak pracovní, tak i volný čas a
naučil jsem se spousty krátkých vět a slov z Irštiny, Polštiny, Španělštiny, Lotyštiny, Ruštiny, Rumunštiny a
dokonce Indštiny.
Bydlení, které probíhalo v rámci pobytu s neznámými rodinami bylo skvělé. Byl jsem sice trochu zklamaný, že
jsem nebydlel se svým spolužákem, ale i tak jsem si s hostitelskou rodinou padnul do oka a velice jsme se
sblížili. Mona (má bytná) neměla žádný problém s mými zvyklostmi v jídelníčku a snažila se vařit vždy velice
dobře, krom snídaní, které jsem si dělával sám, protože jsem vstával jako první v domě.
Ve volném čase jsem cvičil, chodil běhat, bavil se s přáteli, navštěvoval centrum města, ochutnával místní jídla a
nápoje, bavil se s místními, navštěvoval památky a turistická místa (např. Cliffs of Moher, Blarney castle,
Jameson Midleton a mnoho dalších...).
Z grantu, který mi byl dán mi bylo uhrazeno MHD, stravování, ubytování, pojištění a cestování z Corku do
Dublinu a opačně. Rovněž jsem se na stáž musel připravovat. Zájemci o stáž chodili na přípravné kurzy, které
byly ve škole a nezasahovaly do vyučování.
Chtěl bych jenom říci, že necelý měsíc, který jsem strávil v Irsku mi změnil život a jsem velice rád, že jsem se
stáže účastnil, protože podívat se do Irska byl můj sen, který se mi splnil...

Michael Hradiský – Life fm(Irsko)
Na stáži jsem byl v Irsku v Corku od 9.4.2015 do 28.4.2015, takže 21 dní.
Na stáži jsem byl díky Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi, na které studuji
a díky projektu Erasmus+.
Pracoval jsem ve firmě Life fm, což je rádio zaměřené na věřící posluchače.
Mé pracovní úkoly byly úprava zvukových stop, automatické vkládání muziky na web
a vytvoření přehrávače.
Na stáži jsem se naučil upravovat muziku v programu Cool Edit a vyzkoušel jsem si upload
muziky na webovky pomocí ftp serveru.
Myslím, že jsem se zdokonalil v anglickém jazyce v porozumění, mluvení a vyrovnání se
s přízvukem.
Ubytováni jsme byli v hostitelských rodinách a stravování bylo zařízené (snídaně, večeře a
svačinové balíčky).
Byl přítomen doprovodný učitel, takže jsme jezdili na výlety (Cllifs of Moher, Blarney
Castle…).
Z grantu jsem měl hrazeno ubytování, stravování, pojištění a cestu.
Na stáž jsem se připravoval chozením na přípravné kurzy ve škole mimo rámec vyučování.
Stáž se velmi vydařila a jsem rád, že jsem jel.
Nejvíce mě asi překvapilo, že Irsku se jezdí vpravo, takže mi trvalo, než jsem si zvykl.

Milan Hrubý-Byng´s Auto´s LTD(Anglie)
Byl jsem na tří týdenní stáži v Portsmouth ve Velké Britanii.
Za jejíž uskutečnění děkuji své škole Střední Průmyslové škole v Mladé Boleslavi a programu Erasmus+.
Byl jsem umístěn do firmy Byng´s Auto´s LTD která se zabývá distribucí ,opravou a úpravou aut. viz. obrázek

V této firmě jsem pracoval jako mechanik, prováděl jsem nejrůznější úkoly od výměny oleje přes výměnu svíček
až po výměnu vodní pumpy a pomoc s výrobou upravených vozidel jako je na obrázku.
Naučil jsem se spoustu užitečných věcí například pracovat s diagnostickým zařízením a dalšími nástroji, dále
také vyměnit spojku.
Z hlediska jazykové stránky jsem se zlepšil zejména v oblasti porozumění a mluvení.
Ubytování a stravování bylo na výbornou, nemám si na co stěžovat, lidé byli milí a starostliví.
Ve svém volném čase jsem procházel památky, bylo tam spousta zajímavých míst, sám bych doporučil navštívit
Southsea Garden a Royal Marines museum. viz. foto

Z grantu jsme měli hrazeno ubytování, stravování, pojištění, cestu a navíc v rámci hrazeného MHD jsme po
městě jsme mohli jezdit autobusem libovolně.
Sice jsme se museli připravovat mimo výuku, ale myslím si, že to za to stálo.
Stáž se vydařila dle mých představ, jsem moc rád že jsem jel.
Děkuji naší již zmíněné škole a programu za výborný zážitek.

Lukáš Hruška – Cork Internet Exchange (Irsko)
Ve dnech 7. – 29. Dubna 2015 jsem se zúčastnil zahraniční stáže v Irsku ve
městě Cork za účelem získání zahraničních zkušeností v mém oboru IT, který
studuji na Střední Průmyslové Škole v Mladé Boleslavi již třetím rokem. Tuto
stáž nám umožnila již zmiňovaná škola spolu s projektem Erasmus+, kterému
poskytuje grant Evropská unie.
Po celé tyto 3 týdny jsem ve městě Cork pracoval ve firmě Cork Internet
Exchange. Tato firma se stará o poskytování svých serverů větším firmám (hosting) a nyní také pracuje na svém
vlastním firemním cloudu s názvem CloudCIX na kterém jsem měl tu možnost se také podílet.
Ve firmě jsem byl přiřazen do vývojářského týmu pracujícím právě na zmiňovaném cloudu CloudCIX. Celý tento
cloud je založen na programovacím jazyku Python a Django Frameworku. Celkové zabezpečení a stabilita
tohoto cloudu již je zajištěná, nyní se pracovalo pouze na aplikacích užitečných pro firmy, např. kontakty,
výdaje, příjmy, online mailový klient, atd.
Já dostal za úkol vyvinout tréninkovou aplikaci, kterou si bude muset projít každý začínající uživatel, používající
tento cloud. Tento program má určité úrovně, kterými musí uživatel projít podle jeho možností a oprávnění,
například majitel firmy musí projít všemi třídami, aby byl schopen používat celý cloud bez jakéhokoliv
problému.
Prvním krokem tohoto projektu byla dokumentace celého programu. Jaké třídy bude obsahovat program, jaké
metody a jaké proměnné s popisem. Dále zda je proměnná povinná, nebo není. O jaký datový typ se bude
jednat a URL adresa pro Django Framework. Jednalo se asi o nejtěžší krok, jelikož jsem si musel předem
rozvrhnout, jak kód programu bude vypadat a vymyslet nejlepší a nejefektivnější způsob, aby kód byl přehledný
a nejkratší jak to jen jde (I přes to se ve finále jednalo o program s 2 000 řádků kódu). Tato práce mi zabrala celý
týden a poté jsem se pustil do programování. Díky práci v týmu a používání vlastního systému podobného
GitHubu, byla práce snazší, jelikož se stačilo vždy jen zeptat a někdo z týmu mi pomohl a po odeslání finální
verze, kdy byla opravena vedoucím týmu, bylo snadné rozeznat, kde se chyba nachází a co zde opravit. Za tyto
tři týdny jsem aplikaci vypracovat do finální podoby a stihl dokonce vydat i druhou verzi, která ulehčovala
správci tréninkové aplikace spravování všech tříd a lekcí. Nyní je tato aplikace volně dostupná na cloudu
CloudCIX.
Ubytování nám zařídila agentura Career Training Internships, byli jsme ubytováni po dvojicích (kdy se agentura
snažila vyhovět naším požadavkům, s kým bychom chtěli bydlet, vyplněné 3 měsíce před odjezdem). V rodinách
jsme měli zajištěné ubytování a stravování (snídaně a večeře). Bydlení je zde menší ale útulné a naše hostitelka
byla velice vstřícná, milá a měla perfektní smysl pro humor. K snídani jsme měli většinou topinky s čímkoliv, co
jsme v lednici našli, jelikož naše hostitelka pracovala jako kuchařka v blízkém hotelu a v dobu, kdy jsem vstával,
byla již v práci. K večeři jsme měli pokaždé něco jiného ale vždy
dobrého.
O víkendech jsme většinou byli na výletech společně s doprovodnou
učitelkou, která měla zde na starost pomoct nám, kdykoliv bychom měli
nějaký problém. Navštívili jsme Blarney Castle a továrnu na Jameson
Whiskey. Dále jsme si zařídili u cestovní kanceláře cestu, při které jsme
navštívili Limerick, Cliffs of Moher, Baby Cliffs, Stone Walls, Coastal
Views a Cobh.
Strava, ubytování, doprava do Corku a zpět do Dublinu, MHD, pojištění a letenky byli hrazeny z grantu od
Evropské Unie.
Před stáží jsme také všichni museli absolvovat školou organizované přípravné kurzy, které byli jednou týdně od
začátku školního roku.
Celá stáž proběhla bez problému a jsem velice spokojen. Za pouhé tři týdny se má angličtina velice zlepšila a
věřím, že certifikát, který jsme na konci stáže obdrželi, velice pomůže v budoucnu k získání mého vysněného
zaměstnání. Rozhodně doporučuju se na tuto stáž přihlásit, jelikož kdybych takovou možnost dostal znovu, bez
váhání bych jel znovu.

Anglie-Portsmouth
Petr Kanie – Spinaker Waste Management (Anglie)
Díky naší škole jsem strávil 3 týdny v anglickém městě Portsmouth, což je velké přístavní
město, ležící na poloostrově na jihu Británie. Jel jsem tam v rámci projektu Erasmus+.
Jelikož to byla praxe v zahraničí, tak místo kde jsem pracoval, byl Spinnaker Waste
Management. Firma zabývající se recyklací a odbornou likvidací starých počítačů z velkých
okolních firem. Cesta z ubytování do firmy trvala asi 30 minut. Byl tam skvělý kolektiv a
zázemí. Mojí náplní práce bylo zprovozňování notebooků a počítačů. Vypracovával jsem
zprávu o stavu a funkčnosti do jejich speciálního elektronického formuláře. Práce mě bavila a
byl jsem s ní spokojený.

Praxe nebyla jen o práci. Byly jsme na celý den v hlavním městě Anglie. Také jsme navštívili
místní portsmouthské památky, mezi ně patří například Spinnaker tower, věž vysoká 170m,
ze které byl skvělý výhled na celé město. Dále jsme navštívily D-day museum, Royal marines
museum a další. Pak jsme navštívily místní zábavní park s plno atrakcemi.

Z této praxe si odvážím plno nových zkušeností, obohacení mé slovní zásoby a celkové
zlepšení mé angličtiny. Angličtina mi před odjezdem moc nešla takže jsem si říkal že jim asi
nebudu nic rozumět, ale vše bylo úplně v pohodě. Angličané jsou vstřícní a milí. Kdyby se
naskytla příležitost jet tam znovu, ani bych neváhal a přihlásil bych se. Doporučuji všem.

Kania Petr

Střední Průmyslová Škola Mladá Boleslav

29.4.2015

Vojtěch Lubovský-Fota House, Arboretum & Gardens - an Irish
Heritage Trust Property (Irsko)
V dubnu během třetího ročníku na střední škole jsem se zúčastnil praxe v Corku, v Irsku, na 3 týdny. Praxe
jsem se mohl zúčastnit díky mé škole Střední průmyslové
škole v Mladé Boleslavi a programu Erasmus+.
Ve Fota House, Arboretum & Gardens - an Irish Heritage
Trust Property jsem se podíval a podílel na činnosti muzea
ve Fota house, zde jsem se většinu času staral o exponáty a
objevoval chod muzea. Ve Fota house je nově zřízené
muzeum, které díky tamní charitě an Irish Heritage Trust
Property se může pomalu, ale jistě zrekonstruovávat po
dlouhé nečinnosti.
Měl jsem možnost spolupracovat s manažerem muzea,
který mi pomáhal se zlepšit v ohledu muzejní správy. Další
pracovníci jakožto řemeslníci a zahradníci mi dávali úkoly ohledně menších strojů a nástrojů, malování a
občas i nějaké to uklízení.
Po práci jsem obvykle chodil domů na večeři a odpočívat
po práci. Na výlety jsme chodili já a celá naše skupina o
víkendech. Párkrát jsem na konci týdne v pátek zajel do
centra města, abych se setkal s přáteli zašli na kafé a
povídali si, co bylo v práci, nebo jsme se toulali po městě.
Společně s naší učitelkou jsme navštívili i oblasti mimo
Cork, ve kterém jsme pracovali a bydleli. Navštívili jsme

například útesy u moře, nebo národní park
v Killarney.
Díky této praxi jsem se zlepšil v anglické mluvě a
také ve slovní zásobě, poznal jsem cizí kulturu a
zemi, měl možnost bydlet s tamní rodinou a
společně s nimi stolovat. Praxe mi pomohla
nahlédnout do víru práce a mohl jsem nahlédnout
i do oboru, který nebyl plně podřízen mému oboru
na střední škole.
Z grantu, který jsme dostali, jsme měli hrazenou
dopravu do Irska, cestování v Irsku, bydlení a jídlo,
pojištění. Před cestou jsme museli absolvovat hodiny angličtiny a několik seminářů o dané zemi.

Z mého pohledu se praxe velice zdařila, možná mi i pomohla najít cestu pro další studium, takže jsem
velice rád, že jsem měl šanci se této události zúčastnit.

Aleš Martínek – Dynamic Laser Solutions Ltd.
Na zahraniční praxi jsem se dostal ze Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi a má stáž byl
program s názvem Erasmus+. Anglie, je velice chaotická země, nemají tu odpadkové koše na každém
rohu, jako máme my doma ve vlasti. Na silnicích tu mají chaos a destrukci, ale jinak je to strašně
krásná země plná velice zdvořilých lidí, co se vám snaží pomoci, pokaždé když zjistí, že nejste v Anglii
doma. Je to země, ve které se kloubí moderní technologie s tradicemi a přírodou. Naše město
Portsmouth je podle mě ideální příklad anglického města, ve kterém jsem žil tři týdny a popravdě
jsem chtěl zůstat déle. Já osobně cestoval do práce hodinu a půl veřejnou dopravou a měl jsem dost
času rozhlížet se po tradičních rudých cihlových domech, zelené krajině nebo připojení k internetu v
autobusech, což je pro našince dost nezvyklé. Každý pracovní den jsem dojížděl do Dynamic Laser
Solutions Ltd., což je firma, která se zabývá celosvětově bezpečnostními systémy, automatizací,
vojenskými systémy. Pro příklad já jsem byl svědkem práce na dálkovém ovládání pro hydraulická
ramena. Dále jsem se ve firmě dostal k 3D tiskárně a hlavní náplň mé práce byla konstrukce 3D
modelů v programu Solidwork. Jako byly například příruby, ke kterým jsme museli vymyslet přesné
rozměry a pak je následně vymodelovat na počítači. Téměř vše, co jsme dělali, bylo na projekt Loď a
příruby patřily na projekt Dieselový motor. Lidé
na nás byli velice milí, jestli to hrají nebo jestli je
to přetvářka je mě naprosto jedno, ale to, že lidé
nechávají odemčené domy, auta a nikdo je
neokrade,
vypovídá dost. Díky veliké
komunikativnosti lidí jsem opravdu velice zlepšil
svůj projev v Anglickém jazyce hlavně v mluvené
podobě a posílání zpráv. Naučil jsem se používat
slova, která již znám nebo jsem se naučil v
rozhovorech jak mluvených tak psaných. Dále jsme měli organizovaný výlet do Londýna, kde jsme
prohlédli všechny dominanty Londýna. A naše další akce byli o prozkoumání domovského města
Portsmouth, kde jsme byla na jeho dominantách, jako jsou pozůstatky hradu a nebo Spinnaker
Tower, což je druhá nejvyšší budova v Anglii. Pro všechny tyto výdaje nám byl poskytnut grant, který
nám zaplatil od jídla, přes ubytování, pojištění až po jízdenky. Před odletem do Anglii jsme každý
týden minimálně jednou navštěvovali hodiny s naší paní učitelkou, která pak na přibližně 10 dní
odcestovala spolu s námi. Na stáž jsem se velice těšil a jsem strašně rád, že jsem se na ní dostal a
mohl ji absolvovat. Díky ní se již nebojím jiné země a naopak se chci opět do Anglii vrátit.

Hoang Nguyen Xuan - Spinnaker Waste Management Ltd. (Anglie)
Dne 7. Dubna 2015 jsme odletěli z Pražského letiště Václava Havla do Londýna, letiště Gatwick, abychom
následně jeli autobusem do Portsmouth, kde jsme strávili 22 dní. 29. Dubna jsme se vrátili zpátky do České
republiky.
Příležitost vůbec snít o něčem jako být v Anglii na praxi jsem dostal jenom díky Střední průmyslové škole
v Mladé Boleslavi a programu Erasmus+. Tento program společně se školou tento sen dokázali vyplnit.
Pracoval jsem tu ve firmě jménem Spinnaker Waste Management; firma, jak již název napovídá, podniká
v oblasti likvidování odpadu, tady hlavně recyklování elektrospotřebičů. Mezi ostatní služby, které firma nabízí,
patří: sběr kovů / jejich likvidace, renovace PC a jejich znovu-prodej, mazání Hard-disků a WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equipment) konzultace.
První den jsem mazal data z Hard-disků na hardwarové úrovni, potom mě přiřadili do skladu, protože jsem si do
Cover Letteru napsal, že bych chtěl pracovat manuálně. Ve skladu jsem rozebíral stolní počítače a servery na
součástky a ty jsem třídil do příslušných krabic.
Díky tomuto pobytu jsem se určitě zlepšil v anglickém jazyce, hlavně v porozumění různým typům lidí a jejich
způsobu vyjadřování resp. Slangy.
Ubytování se různilo od rodiny k rodině, naše „host-mother“ byla většinu času pryč, tudíž jsme neměli moc
šancí si popovídat. Večeře byly polotovary a k snídani byl v kuchyni toast, takže jsme si koupili Nutelu a přežili
s tím první 2 týdny, toasty jsme si kupovali i k obědům v práci, proto nás toasty rychle omrzeli. Výhoda našeho
domu bylo to, že jsme byly v S’ Sea a tak jsme to měli relativně blízko ke všemu, co jsme potřebovali (City
Centre, práce, pláž, IBD…).
Paní učitelka s námi hnedka 1. týden jela do Londýna, poněvadž bychom byly 2. týden po práci všichni unaveni.
V Londýně jsme měli rozchod, takže si každý mohl jít tam, kam chtěl. Ve svém volnu, jsem se většinou bezcílně
potuloval městem, nebo chodil po pobřeží.
Grant Vám pokryje stravu, dopravu, ubytování, pojištění i cestu.
Před stáží jsme ve škole ještě absolvovali hodiny angličtiny nad rámec vyučování.
Jsem velmi rád, že jsem dostal příležitost jet na tuto stáž v Anglii a velice rád bych se tam v budoucnu
vrátil.
V Anglii mě velmi překvapili lidé, kteří jsou velmi milí, a nesetkal jsem se v Česku s tím, že by se mi
člověk, do kterého jsem omylem narazil, omluvil; nebo řidič autobusu čekal, až si všichni sednou, než
se rozjede. Také počasí mě překvapilo, v Portsmouth je pořád slunečno, ale v Londýně pršelo
pokaždé, co jsme tam byli, asi díky mořskému větru.

Jana Novotná - Portsmouth South Conservative Association (Anglie)
V dubnu 2015 jsem se zúčastnila zahraniční
praxe ve Velké Británii ve městě Portsmouth.
Odcestovala jsem na tři týdny. Této stáže jsem
se mohla zúčastnit díky naší škole Střední
průmyslová škola Mladá Boleslav, a programu
Erasmus +.
Pracovala jsem v Portsmouth South
Conservative Association. Jedná se o politickou
stranu, která podporuje principy a cíle
Konzervativní strany v Británii, a věří, že může něco změnit v Portsmouth a Southsea. Prosazují
konzervativní hodnoty v jižní části Portsmouthu. Tato společnost se zabývá organizací volební
kampaně a propagací své kandidátky. Mou pracovní náplní bylo to, že jsem roznášela volební noviny,
letáčky a dopisy, dávala jsem dopisy do obálek, třídila jsem dopisy do městských částí, skartovala
jsem dokumenty, tiskla jsem poštovní známky na dopisy, psala jsem adresy na dopisy, počítala jsem
letáčky nebo jsem zadávala data do online volebního systému. Na stáži jsem si mohla poprvé
vyzkoušet jaké to je roznášet noviny či dopisy. Díky této stáži jsem si zlepšila porozumění mluvené
řeči.
Já a má spolužačka jsme byly ubytované v rodině Masciových, kteří se o nás velmi pěkně starali. Dům
jsme nejdříve sdílely se studenty z Bulharska a poté se studenty z Polska. Snídani jsme měli
připravenou ráno, když jsme vstali, neměly jsme domluvenou přesnou dobu, a večeři jsme měly v 7
hodin, někdy i dříve. K snídani jsme dostávaly buď tousty s marmeládou, nebo cereálie s mlékem.
Jelikož byl náš „host papa“ Ital a uměl skvěle vařit, byly naše večeře velmi pestré.
Volný čas jsem využila k poznání města Portsmouth a města Londýn.
První víkend jsme měli naplánovaný díky naší paní učitelce
Svobodové. V sobotu jsme se vydali do Londýna, kde jsme si koupili
celodenní jízdenku a cestovali jsme po celém městě. V neděli jsme
prohlíželi město Portsmouth. Byli jsme například na Spinnaker
Tower, v Southsea castle, absolvovali jsme plavbu lodí a prošli jsme si
celé pobřeží.
Z grantu jsme měli hrazené ubytování v hostitelských rodinách,
stravování, MHD, pojištění a cestu. Na stáž jsme se připravovali, díky
paní učitelce Svobodové, již od podzimu chozením na přípravné
kurzy. Byla to jedna hodina každý týden ve středu před zahájením
vyučování.
Díky této stáži jsem poznala mnoho nových lidí, atmosféru během politické kampaně a hlavně
odlišnou kulturu. Jsem ráda, že jsem se této stáže mohla zúčastnit, a že se stáž vydařila bez
problémů.

Jana Novotná - Portsmouth South Conservative Association (Anglie)
V dubnu 2015 jsem se zúčastnila zahraniční
praxe ve Velké Británii ve městě Portsmouth.
Odcestovala jsem na tři týdny. Této stáže jsem
se mohla zúčastnit díky naší škole Střední
průmyslová škola Mladá Boleslav, a programu
Erasmus +.
Pracovala jsem v Portsmouth South
Conservative Association. Jedná se o politickou
stranu, která podporuje principy a cíle
Konzervativní strany v Británii, a věří, že může něco změnit v Portsmouth a Southsea. Prosazují
konzervativní hodnoty v jižní části Portsmouthu. Tato společnost se zabývá organizací volební
kampaně a propagací své kandidátky. Mou pracovní náplní bylo to, že jsem roznášela volební noviny,
letáčky a dopisy, dávala jsem dopisy do obálek, třídila jsem dopisy do městských částí, skartovala
jsem dokumenty, tiskla jsem poštovní známky na dopisy, psala jsem adresy na dopisy, počítala jsem
letáčky nebo jsem zadávala data do online volebního systému. Na stáži jsem si mohla poprvé
vyzkoušet jaké to je roznášet noviny či dopisy. Díky této stáži jsem si zlepšila porozumění mluvené
řeči.
Já a má spolužačka jsme byly ubytované v rodině Masciových, kteří se o nás velmi pěkně starali. Dům
jsme nejdříve sdílely se studenty z Bulharska a poté se studenty z Polska. Snídani jsme měli
připravenou ráno, když jsme vstali, neměly jsme domluvenou přesnou dobu, a večeři jsme měly v 7
hodin, někdy i dříve. K snídani jsme dostávaly buď tousty s marmeládou, nebo cereálie s mlékem.
Jelikož byl náš „host papa“ Ital a uměl skvěle vařit, byly naše večeře velmi pestré.
Volný čas jsem využila k poznání města Portsmouth a města Londýn.
První víkend jsme měli naplánovaný díky naší paní učitelce
Svobodové. V sobotu jsme se vydali do Londýna, kde jsme si koupili
celodenní jízdenku a cestovali jsme po celém městě. V neděli jsme
prohlíželi město Portsmouth. Byli jsme například na Spinnaker
Tower, v Southsea castle, absolvovali jsme plavbu lodí a prošli jsme si
celé pobřeží.
Z grantu jsme měli hrazené ubytování v hostitelských rodinách,
stravování, MHD, pojištění a cestu. Na stáž jsme se připravovali, díky
paní učitelce Svobodové, již od podzimu chozením na přípravné
kurzy. Byla to jedna hodina každý týden ve středu před zahájením
vyučování.
Díky této stáži jsem poznala mnoho nových lidí, atmosféru během politické kampaně a hlavně
odlišnou kulturu. Jsem ráda, že jsem se této stáže mohla zúčastnit, a že se stáž vydařila bez
problémů.

Radka Novotná – Hippo Waste (Anglie)
Má třítýdenní stáž začala 7.4. 2015, kdy jsem nastoupila do letadla a odletěla do přístavního města Portsmouth
na jihu Anglie. Příležitost odcestovat do zahraničí mi poskytla Střední průmyslová škola v Mladé Boleslavi, která
je zapojena do programu Erasmus +.
Před odletem do Anglie jsme společně docházeli celý školní rok na přípravné
kurzy anglického jazyka pod vedením paní učitelky Mgr. Hany Svobodové,
kde jsme konverzovali a zdokonalovali své schopnosti v anglickém jazyce.
Pracovala jsem v oddělení managementu firmy Hippo Waste. Tato firma se
zabývá recyklací a zpracováním přebytečného materiálu a odpadů, jako
je například odpad ze zahrady, stará koupelna, nebo vybourané zdivo.
Má vlastní výrobek Hippo bag, taška (pytel), kterou si zákazník objedná
a následně naplní odpadem. Naplněný pytel, nechá stát před domem a objedná
si řidiče z firmy, který přijede nákladním vozem, odpad odveze do spolupracujících firem, kde se postarají o
jeho zpracování.
Mou pracovní náplní bylo zapisování informací do tabulek, třídění vytištěných emailů do šanonů. Kontrolování
objednávek, skenování dokumentů a jejich následné třídění do složek v počítači, který jsem měla k dispozici.
Naučila jsem se časově si rozvrhnout zadanou práci. Ve firmě jsem poznala nové pracovní postupy a pochopila
firemní organizaci.
Zdokonalila jsem se v porozumění mluveného projevu, ale i v samotné konverzaci, protože jsem neustále byla
v kontaktu s anglicky mluvícími lidmi, jak v práci, tak i ve volném čase.
Bydlení jsme měli zajištěné u anglických rodin, bydlela jsem s mojí spolužačkou u rodiny Mascia, byla to velice
hodná a sympatická rodina. U rodiny jsme měli zajištěnou polopenzi snídani, většinou tousty s marmeládou,
nebo nějaké cereálie s mlíkem a vždy k tomu byl pomerančový džus. Večeře byla vždy teplá a většinou k tomu
byl nějaký zeleninový salát.
Volný čas jsme trávila se svými přáteli,
procházeli jsme se po pobřeží a navštěvovali
městské památky – Portsmouth anglican
cathedral, Southsea castle, Spinnaker věž.
První dva týdny s námi byla paní učitelka,
se kterou jsme navštívili Londýn, kde jsme
viděli spoustu zajímavých míst –
Buckinghamský palác, Tower bridge.
Z grantu od evropské unie jsem měla
hrazené ubytování se stravou, letenku,
jízdenku MHD a pojištění.
Jsem velice ráda, že jsem se na tuto stáž přihlásila. Byl to nezapomenutelný zážitek, získala jsem nové
zkušenosti a naučila se novým věcem.

Novotná Radka

Petr Pham Huu – Marine Motors Cork Ltd (Irsko)
Dne 7. 4. 2015 jsem nastoupil do letadla na letišti Václava Havla, tím pro mne začala
zahraniční stáž. Stáž se uskutečnila ve městě Passage West, což je malé přístavní město,
poblíž Corku, 2. největšího města v Irsku. Doba pobytu byla 21dní. Na stáž jsem se dostal
díky Střední Průmyslové škole v Mladé Boleslavi, a také přes projekt Erasmus+, do kterého se
naše škola zapojila.
Ve všedních dnech jsem pracoval v Marine Motors Cork Ltd, což je společnost, která se zabývá
servisem lodí. Cesta do práce mi trvala asi 15minut pěšky, díky tomu jsem nemusel vstávat moc brzy.
Pracovní oděv jsem měl vlastní. První den jsem převážně myl lodě s vysokotlakým čističem. Postupem
času jsem se dozvídal o součástech motoru a jejich funkci. Další týden jsem motory rozebíral a
následně je čistil. Občas jsem jezdil s vedoucím do jiných měst, kvůli opravě motorů. Během praxe
jsem se dostal k strojům jako je ultrazvukový čistič součástí atd. Poslední týden jsem dostal motor,
který nestartoval, instrukce k opravě a sám jsem ho musel opravit.
Ubytován jsem byl u milé paní Imeldy, která spolupracuje s tímto
projektem a umožňuje ubytování studentům, kteří přijíždění v rámci
projektu do Irska. V domu se mnou bydlel spolužák z ročníku a
Imeldin syn Gordon, se kterým jsme doma trávil většinu času.
Jídlo bylo výborné a bylo ho pokaždé dost, bylo nám řečeno,
že pokud budeme mít hlad, můžeme se sami obsloužit.
Ve volném čase jsme jezdili na výlety, které první dva týdny plánovala
Ing. Jitka Kratochvílová (Cliffs of Moher, Jameson destillery, atd.) .
Zbylé dny jsme jezdili sami do města např. do kina, do kaváren,
nákupních center atd.
Z této praxe si odvážím plno nových zkušeností, mezi které patří
především spousta manuálních úkonů, ale také obohacení mé slovní
zásoby v technickém oboru a předmětů každodenní potřeby.
Z grantu bylo hrazeno téměř vše: ubytování, strava, pojitšění, MHD, cesta do Irska.
Na tuto stáž jsem byl dostatečně připraven předem, protože naše škola organizovala přípravné kurzy
angličtiny, které mnohým z nás hodně pomohli v procvičení a zdokonalení anglického jazyka.

Petr Pham Huu

Dan Sixta – Portsmouth City Council (Anglie)
Zúčastnil jsem se od 7.4. do 29.4. pracovní stáže v zahraničí. Pracoval jsem ve
Velké Británii ve městě Portsmouth. Mou účast na této stáži zajistila Střední
průmyslová škola v Mladé Boleslavi a program Erasmus+, financovaný
Evropskou unií.
Pracoval jsem v Portsmouth City Council, což je městský úřad města Portsmouth.
Zabývá se správou města a přilehlého okolí, které k němu spadá. Hlavními
činnostmi jsou zejména úřední činnosti,
správa majetku města, parkování a mnoho
dalších.
Pracoval jsem v oddělení územního plánování
a správy majetku města. Mou hlavní činností
byla práce v programu AutoCAD LT 2014,
v němž jsem se musel vše od nuly naučit, kde
jsem vytvářel různé výkresy cest, parkovišť,
nebo třeba pomocí různých křivek zatáčení
vozidel kontroloval funkčnost již vytvořených
návrhů, nebo je podle toho poupravoval. K vytváření nových výkresů jsem
využíval satelitních snímků a taky vlastních informací o daném místě díky
návštěvě několika z nich.
Zejména jsem se naučil práce v pro mě doposud neznámém programu, ale také
samostatné práce. Byl jsem zasvěcen do problematiky tohoto oboru.
Práce a volný čas mi pomohly ve zlepšení angličtiny, a to jak v mluvené podobě
tak i psané. Díky časté komunikaci v angličtině jsem si zlepšil i vlastní
porozumění mluvenému slovu.
Bydlel jsem se spolužákem v rodině, v malém rodinném domě. Měli jsme
zajištěný veškerý komfort, který patří do domácnosti, ať už to je zábava, hygiena
nebo stravování. Stravování bylo formou
polopenze, tzn. ráno jsme měli zajištěnou
snídani, nejčastěji cereálie, a potom zase až
teplou večeři, která byla velmi různorodá,
od pizzy a těstovin po kung pao a palačinky.
Ve volném čase jsme chodili do hospod na
kulečník, či se jen procházeli a zkoumali
město. O víkendu jsme navštívili Londýn,
kde jsme naštěstí hned po příjezdu měli
rozchod, a každý si tedy mohl dělat co chtěl,
od nákupů po carspotterství (viz. Foto).
Grant nám zajistil dostatečně velké kapesné, díky kterému jsme mohli hradit
MHD i stravu. Zároveň jsme měli plně hrazené ubytování a leteckou dopravu.
Na tuto stáž jsme se jazykově velmi dlouho připravovali ve škole během našeho
volna. Celkem jsme měli 30 vyučovacích hodin anglického jazyka nad rámec
výuky.
Stáž se podle mého názoru velice vydařila, protože hlavním cílem je dosažení
nových dovedností a získání více zkušeností, a tyto cíle byly dosaženy.

Ondřej Špetlík – DBSystems (Irsko)
V Irsku jsem byl na stáži ve městě Cork, které se nachází na jihu ostrova. Tuto možnost jsem získal
díky Střední průmyslové škole v Mladé
Boleslavi a programu Erasmus+. Byla
to skvělá příležitost poznat novou zemi,
místní obyvatele a získat zkušenosti v
zaměstnání.
Pracoval
jsem
ve
firmě
DBSystems po dobu 15 pracovních dní.
Firma se zabývá prodejem a servisem
PC, notebooků a tiskáren. Pro
podnikovou sféru zajišťuje prodej
hardwaru a softwaru, správu serverů a
technickou podporu. Já jsem nejčastěji
testoval funkčnost tiskáren, rozebíral a
čistil počítače. Poté jsem instaloval
Windows Server a k němu navazující
jednotlivé služby.
Ubytování jsme měli zajištěné v rodinách. Dostávali jsme snídaně, a teplou večeři. Já
osobně jsem si ubytování a stravu velice pochvaloval. Cítil jsem se tam jako člen rodiny.
O prvním víkendu jsme jeli s paní
učitelkou na výlety. Byli jsme ve městě Cobh,
navštívili Jameson destilery a hrad Blarney
Castle. Dále jsme byli na pobřežních skalách
Clifs of Moher a v národním parku Killarney.
Počasí jsme měli nezvykle vydařené, takže
volný čas jsem se snažil využít na maximum.
Navštívil jsem také finále juniorské ligy v
rugby, Shandon Bells Tower a prošel skoro
celý Cork.
Z grantu jsme měli hrazené letenky,
ubytování a cestu z Dublinu do Corku a zpět.
Dále z grantu jsme dostali peníze na MHD a
stravu v dostatečném množství.
Jako přípravu pro danou stáž jsme
navštěvovali hodiny věnované přípravě na náš
pobyt.
Hodiny byly zaměřené na výuku
slovíček, které nám pomohly se seznámit s
běžným životem a zvyky Irska.
Se stáží jsem naprosto spokojen. V
práci jsem se toho mnoho naučil, poznal
jsem část Irska a Cork. Celkově jsem se
zlepšil v angličtině. Musím uznat, že když
jsem neporozuměl jejich Irské angličtině,
stačilo přiznat, že jsem jim neporozuměl.
Poté
začali
mluvit
srozumitelnou
angličtinou. Jsem rád, že jsem se mohl
zúčastnit projektu Erasmus+ a vřele ho
mohu doporučit.

Jindřich Urbánek – Horner Ireland Limited (Irsko)
Stáž jsem absolvoval v irském v druhém největším městě Corku, stáž trvala 3 týdny (od 8. do
29.4.).
Na stáž jsem se dostal pomocí Střední průmyslové
školy v Mladé Boleslavi, kde studuji a pomocí
programu Erasmus+.
Horner Ireland Limited neboli Horner-apg je
mezinárodní firma zabývající se vývojem a výrobou
řídících systémů pro automatizaci, mojí hlavní
činností byl překlad programu CzechCscape a
pomoc ve výrobě.
Mé pracovní úkoly byly jednoduché, od lehké administrativní výpomoci přes složitější
překlad programu CzechCscape až po náročné pájení obvodů. Ve výrobě jsem se dostal
k práci s anglickou verzí programu Cscape, pomocí níž jsem nahrával Firmware do řídících
ovladačů.
Z hlediska budoucí práce jsem si vyzkoušel práci v týmu,
pájení obvodů a nutné výkony ve výrobě.
Má stáž mi ale přinesla i zlepšení v anglickém jazyce a to ve
všech směrech, díky překladu se zlepšila má mluvená
forma a díky každodenní nutné konverzaci i schopnost
porozumět mluvenému slovu i s přízvukem.
Ubytován jsem byl společně s dalším studentem z naší
školy u Laury O’Mahone v malém domku s krásným
výhledem na Cork. Jídlo, které zahrnovalo snídani a večeři
jsme dostávali od ní, popřípadě jsme si ještě nějaké
dokoupili.
Ve volném čase jsem většinou odpočíval anebo se zúčastnil
výletů organizovaných naší paní učitelkou. Občas jsme vyrazili na nákupy anebo na schůzku
s ostatním v centru města.
Grant, který jsme obdrželi, nám hradil všechny nutné výlohy
spojené se stáží – stravování, ubytování, pojištění, MHD a
samotnou cestu.
Příprava na stáž probíhala pomocí přípravných kurzů nad rámec
naší normální výuky.
Osobně si myslím, že se stáž opravdu vydařila a doufám, že se
ještě někdy v budoucnu do Irska podívám ať už pracovně nebo ve
volném čase.

Josef Vaňousek – Syn-Star (Anglie)
Díky programu Erasmus+ a Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi jsem se dostal
na třítýdenní praxi do zahraničí. Spolu s několika mými spolužáky jsme se dostali na
odbornou praxi do anglického města Portsmouth. Město Portsmouth má přibližně
dvě stě tisíc obyvatel a je to přímořské město. Proto zde můžeme nalézt přístav
národního královského námořnictva. Další významnou turistickou atrakcí města
Portsmouth je 170m vysoká Spinnaker
Tower.
Moje pracovní zkušenost probíhala v
obchodě a PC servisu s názvem Syn-Star.
Syn-Star je společnost, která se zabývá
servisem a prodejem počítačů, laptopů,
herních konzolí, tiskáren a dalších zařízení.
Obchod nabízí opravy a servis všech výše
zmiňovaných zařízení. Syn-Star se nachází
na dobré adrese, a zákazníci si ho proto
snadno vyhledají. Mým mentorem ve firmě
po celou dobu praxe byl vedoucí pobočky
Robert Johnson. Mým úkolem zde bylo třídit hardware z PC a laptopů, kontrola a
čištění opraveného zboží, zadávání objednávek do počítače nebo uspořádávání
prodávaného zboží. V práci bylo pořád co dělat.
Grant, který nám byl udělen, nám hradil veškerou dopravu, stravu a ubytování v
hostitelských rodinách. Já a můj spolužák jsme bydleli u velmi milé paní v řadovém
domku v městské části Southsea. Ubytování bylo velmi příjemné, jelikož pokoj i dům
byl pěkně vybaven a měli jsme to chvilinku jak do centra, tak na pláž.
Jídlo bylo velice dobré a každý den jsme měli k večeři i
dezert. Měl jsem možnost okusit i pro mě dříve
neznámé jídlo. Cítil jsem se zde jako doma.
Volný čas jsme trávili procházkami po Portsmouth a
první výlet jsme spolu s paní profesorkou
zorganizovali výlet do Londýna. Londýn není od
Portsmouth zase tak daleko, takže jsme jeli ráno
v rozumný čas a měli jsme možnost navštívit vše, co
jsme chtěli vidět. Určitě byl pro nás skvělý zážitek
svézt se na London Eye a navštívit London Dungeon.
Celá praxe se mi velice líbila a rozhodně bych se určitě
rád znovu zúčastnil a jsem moc vděčný za tuto
příležitost.

Velká Británie - Projekt Erasmus+
V rámci vzdělávacího programu Erasmus+ jsem absolvoval zahraniční stáž v Anglii, konkrétně
ve městě Portsmouth. Stáži předcházely přípravné hodiny anglického jazyka a vyplňování
dokumentů spojených s projektem a výběrem vhodného zaměstnání pro nás studenty.
Na naší třítýdenní stáž jsme odcestovali letadlem z Prahy do
Londýna, odtud jsme jeli vlakem přímo na místo určení.
V Portsmouth nás přivítali zástupci z IBD agentury, která
zajišťovala celý průběh praxe, a byli jsme ubytováni
v hostitelských rodinách ve skupinkách po dvou. Ubytován
jsem byl v rodinném domku nedaleko pobřeží. Hostitelská
rodina nám kromě ubytování zajišťovala i praní prádla,
snídaně a večeře.
Zaměstnán jsem byl ve firmě TechWorld, do které jsem
každý pracovní den dojížděl městskou hromadnou dopravou
asi 30 minut na jedenáctou hodinu, jelikož moje pracovní
doba byla od jedenácti do šesti. Firma TechWorld, je malá
prodejna a opravna počítačů, notebooků a
mobilních telefonů. Mojí pracovní náplní bylo,
rozebírání, oprava a čištění notebooků a
počítačů, instalování operačních systémů a
dalších programů, zálohování dat a
komunikace se zákazníky.
O víkendu jsme byli na celodenním výletě
v Londýně, kde jsme navštívili mnoho
zajímavých památek a míst. Zbytek volného
času jsme trávili prozkoumáváním města
Portsmouth, ve kterém jsme navštívili například Spinnaker tower, Southsea castle, zábavní
park a muzea.
Z praxe jsem si odvezl mnoho zajímavých zážitků a zkušeností nejen z oblasti mého studia,
ale i poznatky z cizího jazyka, prostředí a odlišné kultury. Jsem rád, že jsem mohl využít této
příležitosti a absolvovat svojí povinnou praxi v zahraniční firmě. Poznal jsem nové lidi a
vyzkoušel jsem si, jaké to je být zaměstnaný v mém oboru mimo naší republiku.

