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Minulý rok se na naší škole SPŠE V Úžlabině naskytla možnost v rámci programu Erasmus+ jet 

na třítýdenní pracovní stáž do Spojeného Království. Rozhodně jsem neváhal a podal jsem 

přihlášku. Po několika měsících se začaly řešit prvotní dokumenty a administrace.  

Měli jsme možnost výběru země, a tak jsem zvolil Birmingham. Tam mi byla vybrána pozice IT 

asistenta ve firmě CIPP, jež nabízí lekce a kurzy pro individuální klienty či skupiny, kteří se 

chtějí angažovat na pozicích financí nebo HR. Je to středně velká firma s působností rozšířenou 

po střední Anglii. Spousta spolužáků byla ubytována v rodinách, nicméně já jsem byl ubytován 

na kolejích spolu s dalšíma dvěma spolužáky. V rámci stáže jsme také dostali peněžní obnos 

ve výši 800 euro, který měl pokrýt veškeré náklady na dopravu, jídlo a příslušné životní 

potřeby. 

V práci jsem měl za úkol jako asistent pomáhat svému 

nadřízenému se zadanými úkoly. Krom údržby a správy počítačů 

a notebooku jsem také vykonával uživatelskou podporu pro 

zaměstnance firmy, dále potřebnou administrativu, ale i správu 

databáze klientů a účtenek s klienty spjatými. Můj šéf byl 

naprosto skvělý,  mladý, vtipný, energický a pracovalo se mi pro 

něj velice příjemně. Celková atmosféra ve firmě se liší od té 

typické české tím, že je tady každý mnohonásobně ochotnější 

a zdvořilejší. To mě velmi mile překvapilo, protože se mi nestalo, 

že by mi někdo nabídl přípravu teplého nápoje v české firmě. 

Na koleji s námi byli ubytováni další dva studenti, se kterými 

jsme se seznámili hned první večer. Lehce jsem se obával toho, jací budou, ale ukázalo se, že 

jsou naprosto v pohodě a že s nimi nebude nejmenší problém. Měl jsem vlastní pokoj 

a sdílenou kuchyni. Pokoj byl menší, ale když si člověk umí trochu přeuspořádat osobní věci, 

tak se tam vejde. K tomu jsem měl i vlastní koupelnu, takže si rozhodně nemůžu stěžovat. 

Když jsem zrovna nepracoval, tak jsem hodně času strávil přípravou jídla. Britové obecně moc 

nejedí a nejsou zvyklí moc obědvat. Připravoval jsem si denně 4 jídla s tím, že na obědy jsem 

chodil naproti přes ulici do „fishbaru“, ve které se mimo ryb prodával i kebaby a vynikající 

hamburgery. Ceny jsou zde přijatelné. Velmi kvalitní džusy a šunky za nízkou cenu, nicméně 

tento fakt kompenzovala až trojnásobně větší cena za maso. 

O víkendech a po večerech jsme se spolužáky chodili po městě a navštívili jsme Stradford, 

ThinkTank v Birminghamu a sám jsem jedno sobotní dopoledne navštívil známého ve 

Worcesteru. Také jsme se seznámili s lidmi z Česka, což byla příjemná událost.  



 
Erasmus+ mobility žáků – odborné praxe v zahraničí 

Jsem velmi rád, že jsem se rozhodl tuto stáž absolvovat. Díky ní jsem poznal lépe britskou 

kulturu, naučil se lépe se angažovat ve firmě a získal nové zkušenosti v oblasti IT. Spíše než 

zlepšení jazyka jsem si přivykl na místní přízvuk a lehce obohatil slovní zásobu. Mimo jiné jsem 

si také našel nové, již zmíněné kamarády a k tomu jsem se o mnoho lépe naučil soběstačnosti. 
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