Lukáš Dostál
Landport Community Centre (Portsmouth, Spojené Království)
Účastnil jsem se třítýdenní stáže ve městě Portsmouth nacházejícím se na spodním konci
Velké Británie. Této stáže jsem se zúčastnil díky Střední Průmyslové škole v Mladé Boleslavi
a programu Erasmus+.
Byl jsem na stáži v Landport Community Centre. Jedná se o komunitní centrum, něco jako
charitu. Je to vysoká budova, která má v nižších patrech společné prostory a ve vyšších
patrech ubytování.
Moje pracovní náplň jakožto studenta IT. byla velice obecná. Prostě takový "ajťák" budovy,
se kterým si všichni chtěli povídat. Avšak oficiálně jsem měl na starosti jakési počítačové
"kroužky". Chodili na ně lidi, kteří potřebovali pomoci s čímkoliv na počítači, ať se jedná o
pomoc s emailem či pomoc s nalezením práce, sepsáním a formátováním životopisu,
nakupování na internetu apod.
Protože moje práce byla hlavně o lidech, tak mi spíše než z profesionálního hlediska tato stáž
přinesla zkušenosti z hlediska sociálního. Na počítači jsem se nenaučil nic nového kromě
psaní na anglické klávesnici, avšak díky všemu tomu povídání, co proběhlo, jsem se výrazně
zlepšil v porozumění mluvené řeči a v anglickém jazyce celkově a najednou se dozvěděl
hodně věcí o Anglii. Přínosem také je, že jsem nyní schopný i v angličtině naučit laiky
zacházet s počítačem.
Většinu volného času jsem trávil objevováním města, památek, obchodů, klubů...
To vše, plus ubytování, stravování a dopravu jsme měli hrazeno od EU. Ne však zadarmo.
Musel jsem se zúčastnit povinných kurzů angličtiny, které byly nad rámec vyučování.
Celkově jsem se svou stáží velice spokojen. Vlastně se mi ani nechtělo zpátky. Poznal jsem
nové lidi, kteří byli velice příjemní, zlepšil jsem svou angličtinu, poznal kousek světa a získal
nové zážitky.
Dvě hlavní věci, kterými se Anglie výrazně liší od Česka, je, že lidé jsou o hodně zdvořilejší,
přívětivější a otevřenější (nebo alespoň ti, které jsem potkal), a že vše je o hodně větší (a
dražší).

Počítačová místnost

Centrum z vnějšku

Filip Bašus – Oden Services, Portsmouth
Střední průmyslová škola Mladá Boleslav, kterou studuji, je součátstí programu Erasmus+, díky kterému každoročně odletí
vybraní studenti ze školy, na zahraniční stáž do Anglie a do Irska. Já byl mezi vybranými žáky a tak jsem v květnu tohoto
roku odletěl do anglického města Portsmouth, kde jsem po dobu tří týdnů pracoval ve firmě Oden services. Firma se zabývá
především recyklací počítačů a renomováním starších notebooků. Náplní mé práce byla především instalace operačních
systémů na notebooky, které šly dále do prodeje. Instaloval jsem všechny druhy operačních systémů od Windows až po
Linux. Dále jsem se dostal k rozebírání a recyklování záložních napájecích zdrojů. Díky této praxe jsem si ověřil schopnosti
instalace operečních systémů, naučil jsem se instalovat aktualizace na zařízení, na kterých běží operační systém Linux a
také jsem zjistil, jak vypadají záložní napájecí zdroje uvnitř a co je v nich obsaženo. Zlepšil jsem se také v anglickém jazyce
a to hlavně v porozumění, jelikož jsem zde slyšel anglický jazyk všude. Ubytován jsem byl v domě paní Wendy Laker s
dalšími žáky ze zahraničí. V pokoji jsem měl televizi, takže jsem mohl sledovat anglické kanály. Každé ráno jsem měl
připravené jídlo na snídani a každý večer jsem dostával teplou večeři. Na jídlo si stěžovat nemohu, avšak českému se
nevyrovná. Volný čas jsem trávil s přáteli. Často jsme chodili například do kavárny a nebo jsme se procházeli po ulicích
Portsmouthu. První víkend jsme v sobotu navštívili Londýn, kde jsme byly celý den a měli tak spoustu času prohlédnout si
památky. Po dobu pobyu jsem nepotřeboval žádné své peníze, jelikož jsem vše dokázal uhradit z grantu, který jsem dostal.
Na zahraniční stáž jsem se připravoval pomocí přípravných kurzů, které mě na stáž dostatečně připravily.
Jsem velice rád, že jsem mohl odcestovat na zahraniční stáž. Poznal jsem, jakým způsobem se pracuje v Anglii a jak to tu
chodí. Každému, komu se vyskytne možnost odcestovat na zahraniční stáž, bych to jedině doporučil.

Jan Bulíř-Irsko
Breen Suzuki
Díky škole a programu Erasmus, jsem se
mohl zúčastnit tří týdenní stáže v Irsku,
přesněji v Corku. Je to druhé největší město v
Irsku. Pracoval jsem v Breen Suzuki, což je
vlastně dealerství Suzuki a vlastní autoservis.
Mojí náplní byl servis aut. Vyměňoval jsem
kola, brzdové destičky, olej, olejový filtr a
další. Párkrát jsem dělal i náročnější práci
jako je výměna setrvačníku, řemenů i
zavěšení kola.
Od stáže jsem získal víc, než jsem očekával. Hlavně jsem se naučil hodně o autech a
především o motoru. Například k čemu je setrvačník a proč záleží na jeho váze, taky jsem se
naučil pracovní postup, když je potřeba výměna řemene. Dál jsem se naučil klasický servis a
to čím začít a zkontrolovat olej a olejový filtr. Výměna pneumatik byla pro mě zajímavá
práce. Zlepšila se mi i angličtina a za to jsem opravdu vděčný. Hlavně jsem se zlepšil v
mluvení a odpovídat, aniž bych musel moc přemýšlet.
Ubytování jsem měl nejlepší, co jsem mohl dostat. Rodina byla milá a vždy nám se vším
vyhověli. Domácí nám vařili denně výborná
jídla. Byl jsem na pokoji s kamarádem. Jinak v
rodině byl i jeden Španěl, který tu pracoval.
Když jsme chtěli jít ven, tak jsme jen
museli říct že jdeme ven, aby věděli kde jsme.
Doma jsme museli být do 11 hodin večer. Jinak
kdybychom se zpozdil nebo chtěli být venku dýl,
tak se stačilo s nimi domluvit.
O volném čase jsme chodili po okolí a poznávali
město. Nedaleko bylo i hřiště na Rugby, tak jsme
tam chodili se dívat. Jinak o víkendech jsme měli
naplánované výlety. Navštívili jsme Blarney Castle, firmu Jamson a Cliffs of Moher.
Na útratu jsem dostala od EU 550€. Z grantu mi byla zaplacená cesta, ubytování a strava.
Před stáží jsem musel absolvovat přípravný kurz, který se konal jednou týdně po vyučování.
Stáž rozhodně stojí za to, si vyzkoušet, jak to chodí v zahraničí. Přinese vám to spoustu
nových zkušeností a hlavně zážitky, na které jen tak nezapomenete.

Daniel Byrtus – Landport comunity center (Anglie)
Zúčastnil jsem se praktické stáže v oboru IT ve městě Porthsmouth, což je přístavní město
vzdálené přibližně 120 kilometrů od hlavního města Velké Británie. Možnost zúčastnit se projektu
Erasmus+ mi přinesla Střední průmyslová škola v Mladé Boleslavi a stáž trvala tři týdny.
Jak již bylo řečeno, pracoval jsem se všemi účastníky ve městě Portsmouth. S jedním z účastníků
jsem pak pracoval přímo v Landport comunity center, což je komunitní centrum pro pomoc
potřebným nebo lidem hledajícím práci. V Landport comunity center bylo příjemné zázemí, včetně
kiosku, kde jsme si mohli dát něco k občerstvení nebo rovnou celý oběd.
V komunitním centru byli všichni milí, přívětiví a vstřícní k našim problémům s přízvukem
a výslovností a kdykoliv v případě potřeby nám opakovali otázku nebo zadání úkolu. Náplň práce
byla vcelku jednoduchá, měli jsme za úkol obcházet lidi, kteří byli v počítačové místnosti a v
případě potřeby jim pomoct, když měli problém s přihlášením do e-mailu nebo s přístupem na
webové stránky s pracovními příležitostmi.
V průběhu druhého týdne stáže jsme byli požádáni, zda by bylo možné aktualizovat
počítače, které měly zastaralý operační systém Windows Xp Profesional, na novější verzi, jako je
například Windows 7. Z důvodu právních překážek jsme však tuto údržbu provést nemohli.
Vzhledem k tomu, že jsme při své práci zjistili zastaralý antivirový systém ve vybavení
komunitního centra, zajistili jsme alespoň instalaci nových antivirových programů. Účast v projektu
mi přinesla zlepšení v IT, především v pohybu mezi soubory a samotným operačním systémem.
Velmi si cením rovněž zkušeností získaných v oblasti komunikace s rodilými mluvčími v anglickém
jazyce, v neposlední řadě mi pobyt pomohl poznat jiné kulturní a sociální prostředí.
Ubytování bylo více než dobré, přímo perfektní. Naše hostitelská rodina měla pouhé dva
členy, a to matku a syna. Mary, naše hostitelka, byla hodná a vstřícná, kdykoliv nám poradila kam
zajít a která místa ve městě navštívit. Jako příklad mohu uvést návštěvu místního Muzea dne D, jak
je nazýván den vylodění spojeneckých vojsk v Normandii. Tento přístup hostitelky mi velmi
pomohl strávit volný čas v tomto přístavním městě aktivně, při procházkách ulicemi města,
návštěvách jeho památek a zajímavých míst.
Závěrem bych chtěl projekt Erasmus+ doporučit všem studentům, kteří si chtějí vyzkoušet práci
mimo Českou republiku, chtějí poznávat jiné kultury, jiná životní prostředí a zdokonalovat se v
přípravě na budoucí povolání.

Anežka Ciglerová, Repro Engineering, Anglie
V dubnu roku 2016 jsem se zúčastnila díky projektu Erasmus+, do které je zapojena
Střední průmyslová škola v Mladé Boleslavi, na které studuji, zahraniční stáže. Stáž
se odehrávala konkrétně v Anglii ve městě Portsmouth po dobu 3 týdnů (9.4.-30.4.)
Toto město leží na jižním pobřeží Velké Británie. Se svými 189 tisíci obyvateli se
řadí mezi středně velká města. Je tam spousta památek a míst, které stojí za
navštívení.
Byla jsem umístěna do firmy Repro Engineering. Je to firma, která na zakázku
vyrábí požadovaný výrobek na CNC frézkách a soustruzích. Nejčastěji jsou to tvarově složité a náročné výrobky.
Mou pracovní náplní bylo převážně práce u počítače a zakládání dokumentů. Kontrolovala jsem a zařazovala
jsem správně dokumenty, jako jsou například výrobní postupy, objednávky od firem apod.
Z hlediska jazykové stránky jsem se zlepšila zejména v oblasti porozumění a mluvení. Ubytování v rodině bylo
jako v paláci. Cítila jsem se jako princezna. Největším přínosem pro mě bylo nejen ověření jazykových
schopností, ale i možnost poznat novou kulturu a úplně odlišné chování lidí v Anglii. Stravování v Anglii je velmi
odlišné od ČR. K snídani většinou lupínky s mlékem, k obědu např. sendvič a večeře největší jídlo celého dne.
Jde jen o zvyk, ale jinak stravování je tam dobré.
Ve volném čase jsem nejčastěji chodila nakupovat. Za hezkého počasí
jsme se chodili podívat k moři anebo jsme si jen tak procházeli
Portsmouth. Je to opravdu krásné město. Jeden víkend jsme také
zavítali do slavného Londýna. Tam jsme navštívili nejznámější
památky jako je Big Ben, Buckinghamský palác, Tower Bridge a poté
jsme vyrazily metrem na slavnou Oxford street, neboli nákupní ulici.
Z grantu jsme měli hrazeno ubytování, stravování, cestu a navíc v
rámci hrazeného MHD jsme po městě mohli jezdit autobusem
v podstatě kamkoliv. V Anglii je většina věcí dražší než u nás v ČR.
Abych mohla jet, musela jsem chodit na přípravné kurzy s paní učitelkou Hanou Svobodovou, které byly většinou
po škole. Učili jsme se tam hlavně důležité fráze, věci, které jsme poté potřebovali v Anglii umět abychom tam
nevypadali jako „nezdvořilci“.
Stáž mi přinesla mnoho zkušeností, poznání mnoha nových věcí, jazykových zkušeností a jejich ověření, poznání
nových lidí a kultury. Stáž se, až na nějaké problémy, vydařila dobře.

Dutka Vratislav - EireChrom Ltd. - Irsko
Pracoval jsem v Irsku v městečku Clonmel 3 týdny
ve firmě EireChrom Ltd. Firma se zabývá především
chemickým zkoumáním. Zejména testuje různé
drogy (jako je např. kokain, heroin), prášky, jídlo,
ale také má svůj internetový obchod, kde nabízí
pomůcky pro chemické výzkumy. Zde jsem tvořil
obchodní brožuru (upravoval starší - dělal její nový
facelift, přidával kurzy, protože tato firma pracuje
také jako školící centrum) a poté jsem dělal web pro
Questum (budova, ve které jsem pracovali a kde
sídlí další 4 firmy. Tento web spojuje weby těchto
firem).
Díky spolupráci Střední Průmyslové školy s programem Erasmus+, který je jedním z programů
Evropské Unie jsem mohl odcestovat na tuto stáž.
V práci jsem si ověřil své teoretické znalosti ze školy, ale hlavně jsem si ověřil, zda mohu pracovat
v týmu nebo sám pod vedením šéfa. Po pár dnech v práci jsem pochopil irské pracovní tempo, které
není až tak rychlé jako u nás v ČR, avšak pokud dostanete termín, do kterého by práce měla být
hotova, tak je to termín, za který se opravdu jít nesmí.
Angličtinu jsem si rozhodně zlepšil a to po všech stránkách: jak v mluveném slově, tak v psaném, i
v porozumění mluveného slova. Ovšem Irský způsob mluvy je poněkud zvláštní. Když se představují,
tak mluví velmi pomalu, ovšem poté začnou mluvit dosti rychle a je těžší jim porozumět (především
ze začátku).
Irské domy a byty jsou poměrně malé. Ač jsou i místnosti malé, tak mají v bytech přibližně stejné
množství nábytku jako my. Jídlo je v Irsku poměrně dosti odlišné nežli u nás. K snídani mají hlavně
tousty s džemem a o víkendech mívají jejich klasickou snídani, která osahuje: slaninu, klobásky,
vajíčka,… K obědu bývají různé sendviče nebo bagety a k večeři bývají jídla něco, jako my v ČR máme
obědy. V jídlech ovšem dosti preferují brambory a zeleninu.
Ve volném času jsem procházel Clonmel a jeho
okolí. O víkendech jsme navštěvovali jako celá
skupina turistická místa Irska jako jsou Clifs of
Moher, Blarney Castle,…
Z grantu jsem měl hrazeno ubytování, let + dopravu
do Clonmelu, a stravu.
Před odjezdem jsme museli chodit na přípravné
kurzy, které byly navíc a mimo školu. Na kurzech
jsme se trochu seznámily s Irskou kulturou a
procvičili angličtinu.
Stáž mi přinesla hodně. Především zlepšení v Angličtině, zkouška práce v jiné prostředí než v českém,
poznání jiné kultury a památek, …

Anglie – Portsmouth
Milan Grmolenský – South Downs College
Díky programu Erasmus+ a Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi jsem se dostal na
třítýdenní praxi do zahraničí.
Ve dnech 9. - 30. dubna 2016 jsem se zúčastnil
zahraniční stáže v Anglii v přístavním městě
Portsmouth, ležícím na poloostrově na jihu
Británie.
Náš odlet proběhl celkem v pohodě až na menší
zpoždění letu. Letěli jsme nízkonákladovou
společností Easy jet. Malé letadélko, málo místa
na nohy, prostě nízkonákladovka.
Po příletu jsme zkontrolovali stav zavazadel (jak
moc jsou či nejsou poničená). Nastoupili jsme na vlak a jeli na nádraží. Tam jsme se všichni
nalodili do zadního vagónu, a tam nám řekli že do Portsmouth jedou jen první čtyři vagóny
(ten vlak jich mel snad 15). Tak jsme museli přeběhnout celý vlak až dopředu. Po příjezdu do
Portsmouth nás rozvezli do rodin a konečně byl klid. Práci jsem měl od baráku asi hodinu
cesty autobusem.
Pracoval jsem na vysoké škole, která má přibližně 7000 studentů, vyučuje přes 40 předmětů
a má skoro 600 kurzů pro studenty. Mají skvělou jídelnu s velkým výběrem jídla.
První pracovní den nás vezli do práce lidi z IBD takže pohoda. První den jsme se seznámili s
kolektivem a s prací, kterou tu budeme následující 3 týdny dělat. Pracoval jsem v
podpůrném týmu. Jejich náplní práce bylo opravit vše, co nešlo. Když paní učitelce nešla
klávesnice, tak jsem tam šel a nějak to zprovoznil, nebo ji rovnou vyměnil. Když všem
všechno šlo, dával jsem dohromady rozbité
počítače.
Praxe nebyla jen o práci. Byli jsme na celý
den v hlavním městě Anglie. Tam jsme
navštívili snad každou památku. Nejvíce se
mi líbilo na London eye a na Tower Bridge.
Skvělé na tom bylo, že jsme to vše prošli
pešky a viděli jsme všechno možné. Jízda
metrem byla dost nudná.
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.

Marie Hanousková – Dynamic Laser Solution Ltd.
V průběhu měsíce Dubna jsem strávila 3 týdny na pracovní stáži v Anglii, v nádherném přímořském městě
Portsmouth. Šance se naskytla díky Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi, kde studuji, a především díky
Projektu Erasmus + .
Má praxe probíhala ve firmě Dynamic laser Solution (dále jen DLS). Firma sídlí ve městě Gosport, nedaleko
města Portsmouth, což bylo poměrně náročné a zdlouhavé z hlediska dopravy. Ovšem praxe v této firmě
předčila má očekávání a doprava tedy nehrála valnou roli. Jedná se o malou firmu, která 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 vyvažováním pomocí laserové technologie, inovací laserových technologií,
3D tiskem, modelováním součástí na zakázku pro laserové technologie a dalšími různými směry co se týče
pokročilých technologií.
Moje pracovní náplň zahrnovala práci na počítači, kde jsem v CAD programu SolidWorks (dále SW) modelovala
okenní součást, nebo úchyty na laserové zařízení jako soukromou zakázku. Dále také součásti laserového stroje,
který procházel generální opravou. Na tomto projektu jsem pracovala spolu s dalším kolegou a se svým
nadřízeným Markem Mamczurem. Vzhledem k tomu, že na střední průmyslové škole pracujeme v CAD
programu CATIA, byla pro mě práce v programu SW obrovskou zkušeností. První polovinu týdne jsem se
zaučovala v programu a modelovala zkušební součásti, abych se adaptovala a byla schopná daný program
používat rychle a dobře. Poté jsem dostala první pracovní úkoly, takže jsem už byla schopna aspoň částečně
fungovat jako zaměstnanec firmy. Konstruovala jsem díly pro soukromé zakázky a ty jsem pak tiskla na 3D
tiskárně, tudíž jsem musela vsadit hotový díl do programu 3D tiskárny a nastavit parametry pro tisk. Tato
činnost mě opravdu bavila, protože 3D tisk mě velmi zajímá. Dále jsem například dostala rozbitou konstrukci
vřetena s motorem a koníku s pinolou, musela jsem změřit rozměry, zhotovit výkresy a po částech dané
konstrukce vymodelovat v SW a v další funkci tohoto programu je zapasovat do sebe a přiřadit materiál.
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
velmi vstřícná, zábavná, komunikativní a pomáhala mi ve všem potřebném. Vzhledem k tomu, že jsem
vegetariánka, bylo pro hostující mamku určitě náročné vyhovět mým požadavkům a vymýšlet různé varianty
jídel, ale ona se toho zhostila s chutí a s přehledem to zvládla. Seznámila jsem se s fungováním zahraniční firmy,
odborné komunikace s kolegy a neodborné komunikace s obyvateli Anglie.
Ve volném čase jsem se scházela s ostatními účastníky stáže a s kolegy z práce, se kterými jsme se velmi
spřátelila. Dále jsem také chodila na nádherné přímořské pobřeží s čerstvým slaným vzduchem a krásnou pláží.
Dále jsme s naším učitelským dozorem, jehož funkci plnila úžasná a nenahraditelná paní Hana Svobodová, která
nám velice usnadnila pobyt v Anglii, navštívili Londýn. V Londýně jsme strávili celý den a každý jsme si ho mohli
užít po svém. Já osobně jsem ho strávila právě ve společnosti paní Svobodové a mé spolužačky. Do ničeho nás
nenutila. Po celý pobyt panovala příjemná a přátelská 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 bylo hrazeno ubytování a strava v rodinách, jízdné městskými autobusy v
Portsmouth a letenky.
Stáž předčila mé očekávání ve všech směrech a doufám, že budu mít možnost se v budoucích letech opět
účastnit stáže. Z Anglie se mi nechtělo vůbec odjet. S mým tamějším nadřízeným Markem Mamczurem jsme
stále v kontaktu a domlouváme další spolupráci po ukončení mého studia. Všem, kdo má možnost účastnit se
stáže vřele doporučuji této šance využít a získat nové zážitky a zkušenosti, případně vyhlídky na budoucí
zaměstnání.
(obr. Zleva – Spinnaker tower, Buckingham palace, Me at work, Dynamic laser solution Ltd.)

Petr Hoďák
South Downs College
Velká Británie
Na stáži jsem byl v malebném městě jménem Portsmouth na jihu Velké Británie po dobu tří týdnů. Stáž nám
byla nabídnuta v rámci programu Erasmus+ a díky naší Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi, která nás
do tohoto programu přihlásila.
Pracoval jsem ve škole jménem South Downs
College. Tato škola má jako hlavní zaměření IT
(práce s počítači) a inženýrství. Mezi vedlejší
obory patří administrativa, kulinářství, sporty a
několik dalších. Na této škole jsem byl v týmu
technické podpory IT. Náplní práce bylo řešit
různé technické problémy, které se na škole
vyskytly. Mezi jednodušší problémy by se dal
zařadit tichý zvuk z reproduktorů, který byl
způsoben špatným nastavením zvuku na PC.
Mezi obtížnější problémy bych zařadil poničený
přihlašovací účet do Microsoft Office, který
jsme opravili vytvořením nového účtu se
stejnou e-mailovou adresou.
Díky této praxi jsem si ověřil a zlepšil svoje znalosti počítačů, co se týče znalostí potřebných částí počítače a
jejich vzájemného propojení a správného čistění. Zároveň mi byl ukázán databázový systém školy, díky
kterému jsem si zlepšil pochopení databázových příkazů s webovými stránkami. Dále mi byli ukázány různé
triky, díky kterým mohu zvedat větší množství váhy, aniž bych zbytečně namáhal různé části mého těla.
Co se týče mých schopností domluvit se v anglickém jazyce, tak bych řekl, že se rozhodně zlepšily. Před praxí
jsem sotva rozuměl, o čem se osoby baví, ale teď jim rozumím mnohem lépe, než před praxí. Moje domlouvací
schopnosti se trochu zlepšily a rozšířil jsem si svoji slovní
zásobu o různá slova z oblasti oboru IT, ale i obecně.
Byli jsme ubytováni u starších lidí v řadových, vícepatrových
domech typických pro Anglii. Navzdory tomu, jak zprvu
vypadaly velmi úzce, mi přišli dosti prostorné. Byl jsem
ubytován se studentem z 3.Ai, která jako zaměření má také IT.
Oba jsme měli vlastní pokoj s televizí, skříní s věšáky na bundy
a saka a s výhledem na sousedství. Typickým jídlem byl losos,
kuře nebo curry. Stravování bylo ve formě polopenze, tzn.
snídaně a večeře. Během dne jsme si museli stravu zařídit
sami.
Během volného času, většinou o víkendech, jsme se vydávali na různé výlety s doprovodnou profesorkou ze
SPŠMB Hanou Svobodovou. Mezi můj nejoblíbenější výlet patří výlet do Londýna, kde jsme navštěvovali
památky, jako jsou Big Ben, Galerie umění a London Eye.
Z grantu jsem měl hrazeno stravování, cestu MHD do práce a po městě, cestu letadlem a z Londýna do
Portsmouth vlakem a ubytování.
Na stáž jsem se připravoval v podobě 35 vyučovacích hodin po skončení vyučování s profesorkou Svobodovou.
Zde jsme byli seznámeni s městem a místními zvyky.
Stáž pro mě byla velkým úspěchem, jelikož jsem poznal cizí kultůru a milé lidi. Rozhodně projekt Erasmus+
doporučuji a doufám, že si ho další studenti užijí stejně tak, jako jsem si ho užil já.

Václav Horský – Auto Max garage, Irsko
Zúčastil jsem se zahraniční stáže, která probíhala od 9. 4. 2016 do 30. 4. 2016. a byl jsem umístěn do historického města
Cork v jižním Irsku. Možnost vycestovat mi pokytla Střední průmyslová škola Mladá Boleslav s polu s projektem Erasmus+.
V Corku jsem pracovla v autoservisu Auto Max garage, která se specializuje na opravy aut všeho druhu, ať už jde o
výměnu pneu nebo složitější závadu na motoru. Já jsem dělal všechny možné menší úkoly, umýval jsem auta, vyměňoval jsem
autobaterie a brzdové destičky, přezouval jsem kola a pneumatiky. Dostal jsem se i do skladu, kde jsem třídil dovezené zboží
podle firemního skladovacího systému. Celkově jsem byl s náplní práce spokojený, a i když nejsem „autař“, tak se šéf vždy snažil
najít mi práci, abych se nenudil.
Přínosů ze stáže pro mě bylo hned několik. Za největší bych asi považoval získání nových zkušeností a osvojení si
pracovních postupů, které jsem se ve škole, ani na jiné školní praxi, neměl možnost naučit. Jedná se například o správné
používání stroje na výměnu pneumatik, vyvažovačky, hydraulického zvedáku, různých nástrojů spojených s automobilovou
garáží, jako například pneumatická pistole nebo jak ukládat náhradní součásti do skladu tak, aby byly snadno vyhledatelné a
dostupné, po nějaké době jsem byl schopen vše třídit sám. Naučil jsem se jak správně zacházet s nebezpečným odpadem a jak
ho správně třídit. Ověřil jsem si také, že jsem flexibilní a jsem schopný se rychle sžít s novým prostředím, novými
spolupracovníky. Nemám problém s vykonáním jakékoliv práce, pracuji pečlivě a do detailu. Dalším neméně velkým přínosem
bylo získání a ověření si schopností, které souvisí se životem a prací v zahraniční zemi. Tím, že jsem musel komunikovat v
anglickém jazyce, jsem si opravdu tento jazyk zelpšil a to hlavně v mluvené formě. Rozhovory, ať už s paní domácí nebo v práci,
mi dodali velkou sebedůvěru a nyní vím, že jsem celkem bez problému schopen mluvit v anglickém jazyce téměř o každém
tématu – od irské politiky počínaje po provonávání češtiny a angličtiny konče. Nesmím také zapomenut na Europass, který bude
jistě obrovským plusem pro mé budoucí hledání záměstání.
Ubytování bylo zařízeno v hostitelských rodinách a od nikoho jsem neslyšel, že by měl s rodinou problém. Moje roina
byla milá, přátelská, tolerantí a ochotná mě a mému spolubydlícímu pomoci. V rodině jsme dostávali snídani, svačinu (oběd) a
teplou večeři každý den. Toto ubytování, spolu s MHD a letenkami bylo hrazeno z grantu od EU. Co se volného času týče,
pracovní týden jsme ho moc neměli, takže jsem se jen procházeli po sousedství. O víkendech jsem navštívili Cliffs of Moher,
Blarney Castle a Jameson distilery.
Před odletem jsem navštěvoval přípravný kurz na naší škole, který probíhal každé pondělí po vyučování. Mě osobně
kuzr moc nepřinesl, jelikož je moje úroveň angličtiny na dobré úrovni, doplnil jsem si jen pár slovíček z oblati zaměstnání.

Se stáží jsem byl moc spokojený a vydařila se na 100%. Rozodně všem doporučuji zkusit své štěstí a přihlásit
se také, protože to je zkušenost, která se jen tak neopakuje.

Otakar Král
Eirechrom ltd.
Irsko
Má stáž se odehrávala ve městě Clonmel, 100km severovýchodně od corku. Stáž mi byla nabídnuta v rámci programu Erasmus+ a
díky Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi, která nás do tohoto programu přihlásila.
Společně s Karolínou a Vratislavem jsme pracovali ve firmě Eirechrom
ltd. Tato firma se zaobírá testováním jídel, prášků, podvody v oblasti
potravinářství apod. Při našem příchodu do této firmy jsem měl velký
problém s požadovanou prací, protože nic neodpovídalo mým
schopnostem. S PJ-em (naším šéfem) jsem se pokusil co nejdříve
domluvit, že nic z nabídnutých „teamwork“ plánů neodpovídá tomu, k
čemu jsem se hlásil a že žádnou z těchto věcí neovládám dostatečně tak,
abych byl něco schopný udělat. PJ se snažil co nejvíce mi vyhovět a tak
mi nabídl dočasnou práci na vyplnění času, než vymyslí, co mi dát k
práci. Ve středu prvního týdnu jsme měli „meeting“, kde každému z nás
řekli něco osobně, co přesně po nás chtějí a v čem si myslí, že bychom
mohli vynikat. Mě si PJ na tento „meeting“ vybral jako posledního a
požádal mě o jednu, pro mě extrémně složitou věc. Požádal mě, jestli
bych nemohl být „Project Manager“. Podle tří dnů, ve kterých jsme s
ním pracovali, sám odhadl, co by se ke mně nejvíce hodilo. Tato práce
pro mě znamenala řízení a radění se s Vratislavem a Karolínou ohledně
jejich práci. Měl jsem na ně v podstatě dohlížet a podporovat je v jejich
práci. Samozřejmě jsem dostal jednodušší kancelářské práce na vyplnění času, v což se dá počítat skenování důležitých papírů,
srovnávání vizitek a také práci spojenou s IT. Předělávání webových stránek pomocí redakčního systému
Díky této praxi jsem si ověřil, že mé schopnosti angličtiny už byli natolik dostatečné, že jsem v podstatě skoro nepotřeboval
přípravný kurz – ovšem velmi doporučuji na něj chodit, dozvíte se alespoň dost věcí o té zemi. Již při doražení do Dublinu jsem
večer neměl problém ptát se místních na ulici ohledně různých míst, které by stály za zhlédnutí. Neříkám přímo, že jsem s
angličtinou neměl problém. Po prvním pěti dnech ve mně došlo k psychickému kolapsu, ale byl jsem schopný vytrvat takovým
způsobem, že mi mluva v angličtině nedělala žádný problém. Nejvíce se mi zlepšilo mluvení. Byl jsem schopný mluvit bez velkého
přemýšlení nad slovy. Veškeré výrazy přicházely samy, jako kdybych se s někým bavil v češtině. I sám PJ byl překvapen, když jsem
první den nastoupil a byl jsem schopný se s ním plynně bavit v angličtině. Všiml si i mého přístupu při mluvení, kdy jsem na konci
stáže vypadal sebejistěji, když jsem se s ním bavil.
Ubytováni jsme byli ve dvoupatrovém domě se zadní zahradou. Byl jsem ubytován s dvěma studenty IT z 3.Ai. Byl jsem na pokoji s
Vratislavem a Karolína měla vlastní pokoj. V obou pokojích byly skříně, kam jsme si mohli uložit své oblečeni a velmi pohodlné
postele. Miriam, naše domovní, byla velmi příjemná dáma a brala nás, jak sama
řekla, jako vlastní děti na tři týdny, takže jsme se jí mohli svěřit, pokud nás něco
trápilo. Miriam si mě tímto velmi získala, když mi v prvním týdnu pomohla dostat
se přes mé problémy a dlouhé konverzace s ní byli poučující do života, jelikož s
rodiči si tolik nepovídám, jako jsem si povídal s ní. Ohledně stravování se nám
Miriam snažila co nejvíce vařit irská jídla a vyhověla našim požadavkům ohledně
toho, co nejíme.
Během volného času po práci jsme s Vratislavem často chodili po městě, rozhlíželi
se po okolí a městě a já si zjišťoval, jestli v okolí nejsou nějaké „kešky“ ze hry
Geocaching, abychom si mohli prohlédnout okolí lépe za pomoci GPS navigace.
Díky této hře jsme se dostali na spoustu míst, o kterých bychom se asi nedozvěděli.
O prvním víkendu jsme také navštívili Cliffs of Moher, kde jsem potkal velmi
přátelského oslíka.
Z grantu jsem měl hrazeno stravování, cestu MHD do práce a po městě, cestu letadlem a z Dublinu do Clonmelu autobusem a
ubytování.
Na stáž jsem se připravoval v podobě 35 vyučovacích hodin po skončení vyučování s profesorkou Svobodovou. Zde jsme byli
seznámeni s městem a místními zvyky.
Stáž pro mě byla velkým úspěchem, jelikož jsem poznal cizí kulturu a milé lidi. Rozhodně projekt Erasmus+ doporučuji a doufám, že
si ho další studenti užijí stejně tak, jako jsem si ho užil já.

Tomáš Musil-Lehane Motrs, Cork-Ireland
Ve dnech 9.4 až 30.4 2016 jsem se díky naší Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi
účastnil projektu ERASMUS + který je financován Evropskou unií. Stáž probíhala v Irsku,
konkrétně ve městě Cork.
Cork je celkem klidné a pohodové město, doprava po centrum i okrajových částech města
byla velice dobrá a vše co jsme potřebovali bylo možné snadno zařídit, jak osobní věci jako
například dárky pro rodinu tak i domluva s organizující společností která měla na starost
ubytování a práci.
Pracoval jsem ve firmě Lehane Motors, to je autosalon firmy Toyota a její pod firmy která se
zabývá výrobou luxusních vozidel Lexus. V zadní části autosalonu je i rozsáhlí servis, celý
prostor byl velice pěkný, s vlastní kantýnou a hned vedle byl obchod kde jsme si mohli
v době pauzy nakoupit vše na co jsme měli chuť. Měl jsem na práci opravování dat v excelu,
kontrola dat v databázi autosalonu, ověřování údajů na firemních stránkách firmy
Toyota/Lexus, tištění a skartace materiálu, výpočet termínu dalšího příjezdu do servisu a na
technickou. Kromě zlepšení své angličtiny, především v projevu, jsem se toho hodně naučil a
zdokonalil jse v používání excelu a dalších kancelářských pomůcek se kterým jsem pracoval.
Ubytování bylo rovněž velice dobré, bydlel jsem v rodině Ursuly Tighe společně s jedním
kamarádem. V rodině o nás bylo dobře postaráno, s paní domácí jsme si ve všem rozuměly a
nikdy nebyl žádný problém s domluvou nebo pomocí, když jsme se potřebovali o víkendu
časně z rána dostat do centra tak nás tam bez problémů odvezla. Z grantu jsme měli vše plně
hrazeno a dostali jsme kapesné, které nám bohatě stačilo na zakoupení něčeho dobrého
nebo něčeho na zub, protože v Irsku mají jako hlavní jídlo večeři a k obědu jsme od rodiny
dostávali sendviče.
Každý víkend na stáži jsme vyráželi za kulturou, navštívili jsme Blarney Castle s jeho
zahradami, destilérii Jameson Whiskey, Cliffs of Mohers, byli jsme se podívat na zápas
v Rugby a Keltském Fotbale.

Jiří Nigrín – Tyrestop.ie ( Cork, Irsko )
Díky projektu Erasmus+ a Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi, na které studuji,
jsem dostal možnost zúčastnit se třítýdenního pracovního pobytu v Irském městě Cork.
Pracoval jsem v Tyrestop.ie, což je autoopravna určená především pro opravu/výměnu
pneumatik a balancování kol, ale dělalo se tam mnoho dalšího – výměna brzdových
destiček, generální opravy aut, lehčí opravy karoserií, diagnostika a další. První týden
jsem fungoval jako pomocný automechanik, druhý týden nastal zlom a už jsem se cítil jako
opravdový člen týmu. Kolegové mě toho velmi mnoho do života naučili, nejen opravovat
auta, ale také hodně hovorové angličtiny a názvů nástrojů a součástek.
Bydlel jsem s kamarádem u rodiny Johna McSweeneyho. Byla to už
zkušená rodina, brali si studenty ze zahraničí už po několikáté a
dokonce zároveň s námi byl u nich Španěl Juan, takže jsem se
dozvěděl mnoho informací o kultuře, zvycích i jazyce nejen Irska,
ale i Španělska. Každé ráno velká snídaně, k obědu nám paní
Marion dělala sendviče a mnoho dobrot s sebou do balíčku a každý
den teplá večeře.
Tento pobyt mi zajistil velké zlepšení v jazyce, jelikož velkou část dne jste mluvili hlavně s
lidmi okolo sebe ne jen s kamarádem, a také zlepšení v plánování akcí, sebejistotě a
naučil jsem se mnoho věcí okolo aut.
Peníze z grantu jsem využil na MHD, jídlo, pití. Jedna z nejlepších částí celého pobytu
byly výlety – Jameson distillery Midleton, Blarney castle, Cliffs of Moher a samozřejmě
výlety po městě, které jsme podnikali s kamarády dennodenně.
Ta úplně nejlepší část pobytu byl
výlet do Jamesonu bez dozoru a
předposlední den sami dorazit do
Dublinu, přespat v hostelu, dopravit
se na letiště a odletět domů, jelikož
paní učitelka odletěla už po dvou
týdnech. Byl to trochu adrenalin,
dobrodružství, ale také
zodpovědnost, kterou jsme všichni zvládli a celé tři týdny jsme si velmi užili!

Jan Paul, Goodwins, Velká Británie
Odjel jsem na pracovní stáž do Velké Británie do pobřežního města Portsmouth. Zde jsem pracoval po dobu tří
týdnů. Na této stáži jsem díky škole na které studuji - Střední průmyslová škola Mladá Boleslav a také díky
programu Erasmus+
Pracoval jsem ve firmě Goodwins, celým názvem Goodwins, Digital Photo Shop. Je to firma vytvářející
propagační materiály, potisky, dárkové předměty, jednodušše řečeno se zde tiskne úplně všechno na spoustu
věcí, ne jenom na papír. Já zde vykonával práci grafického designéra, což znamená že jsem vytvářel různá loga,
letáky, brožury, vizitky, vstupenky a mnohem více. Také jsem zpracovával fotky a dokončoval na nich finální
úpravy, dále jsem je posílal do tisku.
Zlepšil jsem se v grafických programech jako je Corel Draw x4 nebo Adobe Photoshop CS4, bohužel ani jeden
program se na naší škole neučí. Poznal jsem, že mezi školou a praxí je obrovská mezera a dříve nebo později na
to příjdete i vy, kdo pojedete na takovouto stáž. Angličan mluví úplně jinak než Vaše profesorka na angličtinu,
což znamená, že se budete muset přizpůsobit zdejší mluvě. Na pravidla v anglické jazyce si nemusíte dávat
takový pozor jako při testu z AJ a když potřebujete něco rychle sdělit a řeknete to takovou „lámanou řečí“ tak
Vás stejně pochopí. Když bych měl konverzaci v UK nějak shrnout, tak bych řekl, že se zde domluví i student
s horším prospěchem z Anglického jazyka.
Co se týče ubytování, první týden jsem si musel zvyknout na trochu „menší“ teplo v domě a horší pořádek,
protože Britové většinou chodí doma v botech, ale nemyslím si že by to bylo něco strašného, rychle jsem si na
to zvykl a po týdnu jsem se u naší rodiny cítil jako doma a tím myslím opravdu jako doma, kdo v Čechách řekne
cizímu člověku „Z lednice si vem co chceš, pusť si televizi když chceš, vem si z kuchyně co chceš“ atd. Lidé zde
jsou velice přívětiví a milí. Jídlo je zde jiné, ale ne ve smyslu že by se nedalo jíst. Velká snídaně, nejčastěji toast
nebo nějaké lupínky v mléku, poté oběd což vypadá spíš jako svačina a potom večeře, které byly opravdu jak z
kvalitní restaurace, možná jsme narazili jen na schopnou kuchařku o čemž ale pochybuji, protože spousta lidí si
zde právě večeře velice chválilo.
Popisovat volný čas by zabralo další papír A4, takže ve zkratce. Jako jednu ze zajímavých míst, kterou jsme
navštívili bylo Spinnaker tower, vyhlídková věž ze které je úžasný výhled. Dále přístav, historické lodě,
nakupování v Primarku, návštěvy místních hospod a ochutnávky zdejších piv a samozřejmě Londýn, který je
úžasný.
Chtěl bych poděkovat Paní Profesorce Svobodové za brilantní přípravu sem do Portsmouth. Připravovali jsme se
sem několik měsíců a to stylem dvou-hodinovek po vyučování.
Toto je tedy moje hodnocení stáže v UK, tento článek píši poslední dny zde v Portsmouth a musím se přiznat, že
bych zde zůstal ještě o pár týdnů, ne-li měsíců déle. Dostat se do vytoužené firmy není jen o tom napsat
správně to, co byste chtěli dělat, ale také o štěstí a to já měl velké. Lidé si mé práce velice vážili, což jsem poznal
z několika okamžiků, jako například to, že jsem dostal pozvání na fotbalové utkání týmu, kterému jsem dělal
brožuru. To vše i s pozváním na pivo a jídlo. Jak už jsem jednou zmínil, lidé jsou zde úplně jiní, tentokrát ale ve
smyslu lepší. Je také zcela normální, že Vám nabídnou práci po té, co doděláte školu, možná si to teď
neuvědomujete, ale na stáži poznáte, že je to to nejlepší co Vám zde může zaměstnavatel říci, pokud teda máte
práci která vás baví a chtěli byste ji dělat, jako je to v mém případě. Po ekonomické stránce z laického pohledu a
mého názoru se zde žije podstatně lépe.
Na záver bych chtěl ještě jednou poděkovat naší škole a programu Erasmus+ za tuto skvělou zkušenost a pobyt
zde, bude to veliká vzpomínka na krásně prožité chvíle jak v práci, tak se skvělýma lidma, kteří tu byli s náma.
Ještě jednou musím poděkovat úžasné Paní Prof. Svobodové, která tady s námi „trpěla“, bez ní by jsme byli v UK

nahraný, zařizovala pro nás opravdu spostu věcí bez kterých by jsme byli ztraceni. Její maily je opravdu důležité
číst.
Na závěr přikládám několik fotek z Portsmouth.

Lucie Pelikovská, Cork city Learning support services, Irsko
V dubnu 2016 jsem se zúčastnila zahraniční praxe v Irsku
ve městě Cork. Praxe trvala 3 týdny. Této stáže jsem se
mohla zúčastnit díky naší škole Střední průmyslová škola
Mladá Boleslav, a programu Erasmus +. Pracovala jsem
v Cork city Learning support services. Jedná se o centrum
vzdělávání 12-21 letých studentů, kteří ukončili školní
docházku a chtějí se vrátit ke vzdělávání. V roce 1999
středisko přišlo zcela pod jurisdikci města Cork VEC a
změnilo svůj název na St Francis Training Centre Cork
City Learning Support Service. V dnešní době je v centru
95 studentů. Učitelský sbor se skládá z 15 učitelů. Na této
stáži vykonávám administrativní práci. Tím se rozumí
kopírování, tisknutí, hledání informací v kartotéce,
přepisování dopisů. Stáž mi přinesla mnoho nových
poznatku a životních zkušeností. Ověřila jsem si mnoho
teoretických poznatků, ze školy v praxi. Například psaní
korespondence. Také jsem se naučila lépe pracovat
s kancelářskou
technikou. Konkrétněji
s tiskárnou a kopírkou.
Největší přínos tato stáž měla pro úroveň mého jazyka.
Měla jsem možnost si vyzkoušet své znalosti v praxi. Byla
jsem ubytována v rodině King, kteří se o mě velmi pěkně
starali. V tomto domě byl také ubytován první týnem
italský studen a poté francouzský student. Snídani jsem
měla připravenou ráno, když jsem vstala, neměla jsme
domluvenou přesnou dobu, a večeře, vypadala každý denn
velmi podobně. K snídani jsem si mohla vybrat tousty s
marmeládou, nebo
cereálie s mlékem.
Volný čas jsem využila
k poznání města Cork a
města Dublin. Víkendy
jsme měli naplánovaný
díky naší paní učitelce
Svobodové. V sobotu
jsme se vydali na Clif of Moher. V neděli jsme byli na
rugby zápase. Dále jsem navštívil Barney casle, Shandon
Bells Tower, Cork Butter museum, Saint Fin Barres
Catedral, Cork city Goal. Z grantu jsme měli hrazené
ubytování v hostitelských rodinách, stravování, MHD a
cestu. Na stáž jsme se připravovali, díky paní učitelce
Svobodové, již od podzimu chozením na přípravné kurzy.
Díky této stáži jsem poznala mnoho nových lidí, míst a
hlavně odlišnou kulturu. Jsem ráda, že jsem se této stáže
mohla zúčastnit, byla pro mne velkým přínosem.

Matěj Petrášek, IBD Partnersip, Anglie;
Stáž jsem absorboval V Anglii v Pěstě Portsmouth po dobu 3 týdnů (9.4. – 30.4). Možnost pro
absorbování stáže mi nabídla Střední Průmyslová Škola v Mladé Boleslavi, ve které studuji.
Po dobu 14 pracovních dnů jsem byl zaměstnán ve firmě IBD Partnership, která se zabývá
komunikací mezi žáky ze zahraničí a firmami, ve kterých pracují při zahraniční stáži. Náplň má
práce v této firmě spočívala v tvorbě propagačních videí. Pracoval jsem v softwarech pro
tvorbu videí a úpravu grafiky (Photoshop). Konkrétně jsem tvořil reklamní video pro celou síť
IBD, nebo rozhovory se studenty ze stáže.
V průběhu práce ve firmě jsem lehce rozvinul schopnost práce v Grafickém editoru Adobe
Photoshop. Díky stáži jsem se rozhodně naučil praktickému využití jazyka a naučil se novým
slovům a různým výrazům. Byl jsem schopný přizpůsobit se přízvuku a nářečí.
Byl jsem ubytován v rodinném domě na jihu města. Ubytovali mě se dvěma spolužáky
v trojlůžkovém pokoji. V hostitelské rodině jsme měli ráno možnost udělat si snídani (Opéct
toasty nebo cornflaky s mlékem). Na konci dne nám hostinská rodina uvařila teplou a dost
bohatou večeři.
Volný čas jsem strávil dost aktivně. První víkend v sobotu jsme s paní profesorkou hned
z rána vyrazili autobusem do Londýna. Do odjezdu v deset večer jsme stihli navštívit téměř
všechny nejznámější památky (Big Ban, London Eye, Tower Bridge, Buckinghamský palác,
Londýnský Tower, Nelsonův sloup, národní galerii,…).
Ten samý víkend v neděli jsme v Portsmouth navštívili Spinnaker Tower a zaplatili si
vyhlídkovou plavbu podle pobřeží.
Další víkend v neděli jsem se spolubydlícími spolužáky prošel celé jižní pobřeží Portsmouth a
navštívili D-Day museum, Model Village a Akvárium. Samozřejmě se nemohlo zapomenout
na nákupy.
Díky grantu z Evropské unie jsem měl zaplaceno ubytování, stravování v rodině, praní
oblečení a povlečení a samozřejmě letenky na cestu tam a zpět.
Ještě před odjezdem na stáž jsem absorboval 30 vyučovacích hodin na nejen jazykovou, ale
také seznamovací přípravu. Zde jsme se učili lidové řeči (Angličany požívané výrazy), které
jsem ale nakonec stejně nevyužil.
Rozhodně vděčím za to, že jsem měl možnost zúčastnit se zahraniční stáže v Anglii. Byla to
opravdu velká zkušenost, která se bude do budoucna hodit.

Lukáš Práchenský – Repro Engineering a.s. (Anglie – Portsmouth)
Zahraniční praxe jsem se zůčastnil 9.4. - 30.4. 2016. 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. 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. První víkend
jsme navštívili Londýn, kde jsme po příjezdu měli rozchod, a každý si tedy mohl
dělat co chtěl.

Popis práce:
Jelikož na naší škole se učíme programovat CNC stroje a CNC frézky, tak pro
mě bylo velkým přínosem vidět různé programy na různých typech strojů v praxi.
Rozhodně mi při práci pomáhaly znalosti ze strojírenské technologie, stavby a
provozu strojů, technické dokumentace a CNC programování. Mohl jsem porovnávat
zdejší postupy při výrobě s postupy u nás. Rozhodně jsem porozuměl ovládání frézek
a soustruhů pomocí řídicích systémů. Dále bych řekl, že jsem se naučil starat se a
udržovat o svůj stroj, na kterém pracuji, protože i to je velmi důležité. Přínosná byla i
výroba ozubených kol, které probíráme tento rok v předmětu stavba a provoz strojů.
Mohl jsem si zkusit teorii ze sešitu v praxi.

KAROLÍNA STAŇKOVÁ - EIRECHROM LTD. (IRSKO, CLONMEL)

Začátkem jara, tedy v dubnu 2016 jsem se zúčastnila třítýdenní stáže v Irsku v městečku Clonmel. Tuto stáž mi
umožnil projekt Erasmus+, do kterého je naše Střední průmyslová škola v Mladé Boleslavi zapojena.
Každý z nás byl ubytován v hostitelské rodině. Já společně s Vráťou a Otou jsem bydlela u paní Miriam, která nám
vždy pomohla, když jsme si s něčím nevěděli rady. Díky Miriam jsme se dozvěděli spoustu informací o Irsku, životě a
ona zase o České republice, našich zálibách a snech. Celkem jsem se bála irského stravování, ale Miriam nám vždy
vyšla vstříc.
V Irsku jsme se vydali na nádherné Cliffs of Moher, zámek Blarney, kde jsme snad všichni políbili "kámen výřečnosti",
městečko Limerick, Midletonskou destilérku Jameson, hrad Rock of Cashel, na který nás vzal náš šéf a město Cork,
kde jsme navštívili zbytek naší skupiny.
Pracovala jsem ve firmě EireChrom Ltd, která se zabývá zkoumáním obsahu škodlivých látek v jídle, lidském těle
apod. Co se týče mé práce, šlo spíše o grafický design. Společně s klukama jsem vytvořila firemní brožuru. Tvořila
jsem emailové bannery, propagační videa.
I když to pro mě bylo složitější, protože nerada mluvím s cizími lidmi, zlepšila jsem se v porozumění mluveného
projevu i v samotné konverzaci s rodilými mluvčími.
Moc děkuji projektu Erasmus+ a také škole, že jsem se této stáže mohla zúčastnit. Získat nové zkušenosti a podívat
se do Irska, kam jsem vždycky chtěla a teď jsem konečně měla šanci. Děkuji.

Filip Šimon – Wessex self drive (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+.
Celé tři týdny jsem pracoval ve firmě Wessex self drive, která se zabývá půjčováním aut a dodávek.
Mají svoji dílnu, kde jsem jejich vozy zpravoval.
Dělal jsem vše od běžné údržby vozů až po složité a náročné opravy.

Co se týče zlepšení v Angličtině, tak jsem spokojen. Pomocí stálé komunikace jsem se zlepšil
v mluvení a výslovnosti.
Ubytování jsem si nemohl vynachválit. Rodina byla velice příjemná a starostlivá a jejich večere jsou
nezapomenutelné.
Ve volném čase jsem se snažil navštívit co nejvíce památek a poznat další skvělá místa ve městě,
nebo jsem si jen s přáteli zašel do parku nebo k pobřeží.

I přesto že museli být nějaké hodiny Angličtiny navíc, jsem za to vděčný, protože to byla veliká
příležitost, která se jen tak nenaskytne. Stáž byla perfektní a moc se mi tam líbilo.
Děkuji nejen mé škole ale i programu ERASMUS+.

Dominik Švehla – Repro Engineering (Anglie)
Díky projektu Erasmus+ a vedení Střední Průmyslové Školy v Mladé
Boleslavi jsem dostal příležitost v dubnu strávit 3 týdny na praxi v Anglii.
Pracoval jsem ve firmě Repro Engineering,
poblíž našeho domovského města Portsmouth,
firma se zaměřuje na malosériovou výrobu na CNC
frézkách a soustruzích. Ve firmě panuje přátelská
atmosféra mezi zaměstnanci napříč jednotlivými
pracovními pozicemi. Se všemi se výborně
spolupracovalo, byli vždy ochotni poskytnout pomoc
nebo odbornou radu. Proto byla praxe pro mě nejen
přínosná, ale průběh pracovní doby byl i velmi
příjemný. Během prvních dnů v práci jsem dostával
různé úkony, abych si vše osahal a zapojil se do
procesu výroby, v příštích dvou týdnech jsem
pracoval na vícekusových zakázkách, například
řetězová kola pro převodovku u horského kola.
Byli jsme ubytováni po dvojicích. Naše dvojice
byla ubytována u tříčlenné rodiny se dvěma psy.
Ráno jsme měli přichystanou snídani a večer jsme
dostali teplou večeři a jednou týdně nám domácí
vyprala prádlo.
Ve volném čase jsme podnikli výlet do
Londýna, procházeli obchody a všemožně trávili čas
s ostatními spolužáky.
Díky této stáži jsem si
vyzkoušel svoji samostatnost,
orientaci v cizím prostředí a
zejména schopnost domluvit
se s neznámými lidmi v cizím
jazyce. Doporučuji všem, kteří
budou
mít
příležitost
zúčastnit se tohoto projektu,
tu příležitost využít.

Martin Tošovský - Tyrestop (Irsko)
V dubnu jsem strávil 3 týdny na pracovní stáži v Irsku. Této stáže jsem se mohl
zúčastnit díky Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi, na které studuji a také díky
projektu Erasmus+. Vycestování předcházela dlouhodobá příprava, při které jsem se
zdokonaloval v angličtině a připravoval se na pobyt a práci v zahraničí.
Ubytování bylo dobré, rodina příjemná a
velice komunikativní. V rodině s námi byli
další 2 zahraniční studenti (Japonka a
Švýcar). Takže jsem byl obohacen i o
zvyky a tradice z jejich zemí, při společném
stravování jsme si povídali.

Byl jsem umístěn do firmy Tyrestop, což je pneuservis. V této firmě jsem pracoval
jako mechanik.
Nejčastěji jsem přezouval pneumatiky.
Také jsem vyměňoval pérování, olej a další
základní činnosti pod dohledem mechaniků. Dále
jsem se naučil pracovat s diagnostickými systémy
a systémem na opravu geometrie vozidla. Náplň
práce mě bavila a to i díky velmi příjemnému
kolektivu.
Jelikož tato stáž nebyla jen o práci, ale i o poznávání cizí země byli jsme na
několika nezapomenutelných výletech. Navštívili jsme Blarney kastle, výrobnu Jameson
whiskey nebo Cliffs of Moher, což jsou velice krásné až 300 metrů vysoké útesy.

Díky Střední průmyslové škole Mladá Boleslav a díky projektu Erasmus+ si z této
stáže odvážím spoustu nových zážitků. Celkové zlepšení anglického jazyka, jak
v porozumění, tak i slovní zásoby. Současně jsem získal cenné zkušenosti a nové přátele
v zahraničí.
Z finančních prostředků poskytnutých tímto projektem jsem se stravoval, měl
ubytování a mohl cestovat MHD po městě. Také jsem navštívil zajímavá místa v Irsku.

Tomáš Trepák Jet Conect Anglie
V průběhu měsíce dubna jsem mohl navštívit díky projektu Erasmus+ který
poskytuje naše škola a je plně hrazen z grantu od EU na tři týdny Anglii, kde
jsem pracoval ve společnosti Jet Conect a Wesex Self Drive (obě firmy mají
stejnou adresu).
Jet Conect se specializuje na přepravu osob autobusy a minibusy a Wesex Self
Drive je půjčovnou osobních a užitkových vozidel. I když jsem studentem oboru
strojírenství a zaměření bylo více pro studenty dopravy, poznal jsem těsnou
propojenost těchto oborů i díky tomu že mojí prací bylo z velké části oprava
firemních i soukromích vozidel a jejich údržba (výměna startérů nebo třeba
oprava světlometů)
Opravy většinou nebyly příliš náročné, ale občas se objevilo něco, co dokázalo
pozlobit, jako třeba při kontrole bubnových brzd u osobního automobilu kdy
bubny nešly sejmout ani za asistence ostatních zaměstnanců, kteří byly vždy
ochotní pomoci s jakýmkoliv problémem a vždy přátelsky naladění.
Naše ubytování bylo v rodinách po dvou, kde o nás bylo dobře postaráno,
hostitelé příjemní, vstřícní, večeře také chutné a všude čisto, byli zde ubytováni i
studenti z jiných zemí s kterými jsme udržovali přátelský vztah. Naše působení
zde ochotně obstarávala agentura IBD jakožto zprostředkovatel praxe
v hostitelské zemi.
Trávení volného času bylo rozmanité: procházky po městě, pobřeží, návštěva
muzeí a hlavně celodenní výlet do Londýna, který mě doslova uchvátil.
Praxe byla pro mě velkým přínosem, mnoho jsem se dozvěděl už na
přípravných kurzech před stáží obstarávaných naší doprovázející pro Anglii
Hanou Svobodovou, ale zejména během pobytu kdy jsem musel neustále
komunikovat s tamními lidmi. Stáž mohu vřele doporučit všem studentům,
poznají novou zem, místa, přátelé a hlavně se zdokonalí v angličtině. Zkušenosti
a certifikát, který jsme obdržely na konci stáže od agentury IBD se jistě hodí pro
další zaměstnání. Proto se nebojte uchopit tuto příležitost, protože se už nejspíš
nebude opakovat, hlavně ale něco uvidíte, něco se naučíte, poznáte a to je to
proč se přihlásit!

Naši hostitelé a spolubydlící z Česka a Slovenska

HMS Warrior

Pavel Valášek - Atkins Farm Machinery
V Dubnu roku 2016 jsem se zúčastnil 3 týdenní pracovní stáže v Irsku, konkrétně ve městě Cork. Tato
příležitost se mi naskytla díky Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi, na které studuji a také díky
programu Erasmus+.
Má praxe probíhala ve firmě Atkins Farm Machinery, která se zabývá
prodejem a servisem zemědělských strojů a zařízení, konkrétně značek
Fendt, Case IH, Pottinger, McHale a Bogballe. Firma sídlila nedaleko mého
bydliště a tak nebyl žádný problém s dopravou do práce. Náplň mojí práce
byla různá. Nedá se říct, že bych dělal stále ty stejné úkoly. Hlavní částí mojí
práce byla montáž nových balících lisů pro zákazníky, montáž a opravy
rozmetadel hnojiv a příprava ojetých traktorů na prodej.
Na stáži jsem si osvojil a vyzkoušel spoustu pracovních postupů, které jsem znal teoreticky ze školy. Např.
stahování ložisek z hřídele pomocí stahováku, ohřívání materiálu, v němž bylo ložisko umístěno k jeho
snadnějšímu vyjmutí, vyzkoušel jsem si práci na hydraulickém rovnacím lisu, který slouží k rovnání/
navrácení materiálu do stavu původního, nebo do stavu potřebného k další manipulaci. Poznal a vyzkoušel
jsem si práci s jiným nářadím, než které používáme v České republice. Naučil jsem se ovládat nové stroje a
zařízení, poznal nové technologie v zemědělství i v dopravě, které se časem budou (nebo již aplikují, ale jen
v malém množství) i v České republice.
V Irsku jsme byly ubytováni v hostitelských rodinách, které měly za úkol poskytnout nám snídani, obědový
balíček a večeři. Moje rodina byla velice příjemná, paní Bernadette mi ukázala přesnou cestu do práce, její
syn nás zase provedl po centru města. Nebyl ani žádný problém s tím si domluvit večeři na pozdější čas
nebo jí úplně zrušit. Bydlení v rodině pro mě bylo velkým přínosem pro mluvený projev v angličtině a také
pro poznání irské kultury a zvyků.
Ve volném čase jsme navštívily útesy s
překrásným výhledem na moře Cliffs of Moher ,
zámek Blarney castle proslulý pověstí o kameni,
po jehož políbení Vám půjde angličtina " jako po
másle " a destilerii světoznámé irské whisky
Jameson. Doprava autobusem na zmiňovaná
místa byla poněkud zdlouhavá, ale stála za to a
zážitky z těchto míst jsou nezapomenutelné.
Celá stáž a věci kolem ní, jako je např. letenka, cesta autobusem z Dublinu do Corku a cestování v MHD
bylo hrazeno z grantů EU.
Před stáží jsme absolvovali přípravný kurz a dozvěděli jsme se všechny potřebné informace o stáži, o irské
kultuře, a dohodli jsme si výlety.
Stáž mě velice nadchla a jsem vděčný, že jsem se jí mohl zúčastnit. Všem, kteří uvažují o tom, že se přihlásí,
to vřele doporučuji.

Tomáš Veselý, Station Garage, England
V dubnu do 9. do 30. jsem byl poslán a s dalšími čtrnácti studenty do Anglie do města Portsmouth, získat
zkušenosti a rozhled o tom, jak to funguje v zahraničí. Byli jsme zde tři týdny, z toho jsme patnáct dní pracovali a
získávali zkušenosti. To vše bylo možné díky spolupráci naší školy Střední průmyslová škola Mladá Boleslav a programu
Erasmus+.
Já jsem pracoval v autodílně, která zároveň prodávala pneumatiky, s názvem Station Garage, s adresou
Portsmouth, 73 Claremont Rd. Firma provádí asi veškeré opravy na voze, které můžete žádat, vyjma lakování, oprav
plechů apod. Zde jsem ze začátku pouze pozoroval, jak to zde funguje, což bylo extrémně náročné na nohy, protože
jsem téměř celý čas stál na místě. No za několik dní mě pustili k práci jako výměna pneumatik, plášťů, destiček, světel,
stěračů, atp.. Kolo je nejdříve potřeba z auta odšroubovat, poté co ho zvednete zvedákem, opravit jej, případně vyměnit
plášť a zpět našroubovat, mezitím samozřejmě zkontrolujeme disk a brzdové destičky, nejsou-li v pořádku,
odšroubujeme brzdový třmen, vyjmeme destičky a vložíme nové a vše zpět zamontujeme. Máme-li auto zvednuté celé,
že se pod něj zvedneme, může pomocí nějaké tyče zkontrolovat klouby, čepy, a nejsou-li v pořádku, vyměníme také, což
je spousty šroubů a kolikrát potřeba hodně síly, pro jejich povolení, vše zde musí být pevně přiděláno.
Když už máme auto nahoře, můžeme vyměnit olej, jestli je potřeba, zjistíme pomocí měrky hladinu oleje a podle najetých
kilometrů, zda je výměna potřeba, když je, tak vyšroubujeme šroub z nádrže, vypustíme olej, šroub vrátíme, auto
spustíme na zem a nalejeme olej nový, typ a množství dle manuálu.
Naučil jsem se, jak funguje firma/dílna v Anglii. Všichni jsou na sebe hodní a milí, žádné dohady, apod.
Například když nemáte peníze, mechanik nemá problém vás nechat odjet v opraveném autě (oprava za 10 000,-Kč) bez
zaplacení, když slíbíte, že to zaplatíte později (pár dní), když nemáte peníze zrovna teď. Dále jsem se naučil, jak
podrobně auta fungují, co kde je, co kde hledat a co jak opravit. Když něco nejde jedním nástrojem, půjde to jiným a
hlavně si vše nejdříve promyslet a dělat v klidu a pomalu, než něco pokazíte a budete pospíchat. Myslím, že bych klidně
mohl nastoupit do jakékoli autodílny a pracovat jako mechanik, i když jsem to nikdy nestudoval, ale přesto věřím, že mě
zde připravili téměř na cokoli. A teorie, kterou jsem znal, mi byla prakticky úplně k ničemu, protože každé auto vypadá
jinak a všechno není u každého stejné, tudíž jsem nemohl postupovat podle ideálního případu a popisu, který jsem znal.
Mluva obyvatel zde rozhodně nebyla taková, jako ve škole. Téměř nikomu jsem nerozuměl, protože většina
mluví rychle a drmolí, to jsem ovšem za týden přestal vnímat a začal jsem rozumět a drmolit také, když jsem se snažil
mluvit přesně, jak se které slovo má číst, tak mi nikdo nerozuměl a občas je také třeba si i něco domyslet, protože když
se o něčem bavíte, tak člověk, se kterým mluvíte, počítá, že víte, o co se jedná a co řešíte, tak mluví rychle a některá
slova i vynechává. No když neporozumíte, jsou ochotni vám vše desetkrát zopakovat a nakonec ukázat třeba rukama
nohama.
Ubytování zde je něco jako kopie hotelu, místnost 4x4 metry, tři postele, noční stolky 2 skříně, televize, stůl na
psaní, jedna židle. Sprcha společná, záchody dva a jídelna společná, jídlo z polotovarů, výjimečně od paní domácí, která
je velmi milá. No každopádně doma není téměř co dělat, takže díky buspassu, který si kopíte na začátku stáže, můžete
procestovat téměř celý Portsmouth. My jsme tu navíc měli profesorku, která nám zorganizovala výlet do Londýna a
prohlídku po Portsmouth.
A to všechno pro mě bylo zadarmo, hrazeno z grantu, tedy ubytování, strava, doprava, místo v práci a navrch
jsem dostal kapesné, za které jsem mohl kupovat jídlo nebo lístky na autobus a podobně, když bylo potřeba.
Na stáž nás připravovala ta samá profesorka, která nám organizovala výlety, snažila se nám do hlavy dostat
různé fráze a jak komunikovat s lidmi, což mi dost pomohlo, akorát jsem zde musel změnit výslovnost. Celkem jsem
absolvoval zhruba 40hodin přípravných kurzů.
Jsem si jist, že si s sebou odvážím spousty zkušeností a že mi to vše pomůže v budoucnu při hledání práce a při samotném
pracování. No a i když jsem se s místními v práci znal jen tři týdny, tak mě nechtěli pustit domu, naopak chtěli ať zůstanu a pomáhám
jim dál, v posledních dnech mě už nechali obsluhovat zákazníky samotného a fungoval jsem sám jako samostatný mechanik, no
možná by bylo lepší více času, jinak bylo vše výborné, po tom co jsem zde zde "otrkal".

