
 

 

Erasmus+ mobility žáků – odborné praxe v zahraničí 
 
Skupina – Velká Británie, Birmingham 
(duben – květen 2017) 
 

 

Odborné stáže v Birminghamu se zúčastnili čtyři studenti ze třídy L3D – Vojtěch Böhm, 
Dominik Kadera, Martin Řehka a Michaela Strnadová.  

 

Do Birminghamu jsme odlétali z ruzyňského letiště Václava Havla 
v neděli 23. 4. 2017 v 11:45 hodin. Sraz na letišti jsme měli v 9:15 
hodin a až na výjimky (zpoždění bylo způsobeno problémy s 
parkováním) všichni dorazili včas. Odbavení a samotný přímý let 
proběhl naprosto bez problémů, takže v Birminghamu jsme přistáli 
okolo 12:45 hodin místního času. Po příletu jsme se poněkud zdrželi 
u bezpečnostní kontroly, která až na problém se skenováním pasu u 
V. Böhma (což se po drobném pohovoru s úředníkem vyřešilo), opět 
proběhla v pořádku. Před letištěm v Birminghamu jsme se po delším 
čekání setkali s dvěma zástupci zprostředkovatelské agentury, kteří 
nás odvezli nejprve do supermarketu na nákup a poté nás rozvezli na 
ubytování. Studenti byli ubytování na studentských kolejích, 
Michaela byla ubytována v rodině. Zbytek dne jsme věnovali 
seznámením s okolí a s cestou k budoucím zaměstnavatelům 

studentů.  

 

V pondělí 24. 4. 2017 zástupci agentury rozvezli 
jednotlivé studenty na jejich pracoviště s tím, že 
zpáteční cestu již budou absolvovat sami. 
Vzhledem k tomu, že já jsem byl ubytován 
v rodině, která se nacházela od ubytování 
studentů dosti daleko, a bylo komplikované 
vzhledem k tamějšímu způsobu městské 
hromadné dopravy každý den je navštěvovat, byli 
jsme navzájem v každodenním kontaktu přes 
mobilní telefon, kdy měli studenti za povinnost se mi každý den večer hlásit a sdělit mi, jak 
probíhal jejich pracovní den. Jeden den jsem pak věnoval návštěvě studentů na jejich 
pracovištích. Jednotlivé studenty jsem navštěvoval společně se zástupcem agentury. Vesměs 



se dá říci, že studenti pracovali v přátelském 
a příjemném prostředí a náplň práce odpovídala 
jejich představám. Vojtěch pracoval jako IT 
podpora ve firmě zaměřené na účetnictví, Dominik 
a Michaela pracovali na webovém projektu pro 
řetězec kaváren a Martin pracoval ve firmě 
orientované na online marketing.  

Jednání pracovníků agentury bylo velmi 
profesionální, vše měli velmi dobře zorganizováno, veškeré požadavky řešili velmi rychle a 
ochotně. Jeden den jsem byl k pozván k pracovnici agentury na večeři, která probíhala ve velmi 
příjemném a přátelském duchu. Stejně tak byli pozváni na večeři i studenti (to ale bylo již 
v době, kdy jsem z Birminghamu odjel).  

 

Víkend jsme strávili společně. V sobotu 28. 4. 2017 jsme 
navštívili Think Tank – interaktivní muzeum a následně 
významné budovy a památky v Birminghamu, neděli 
29. 4. 2017 jsme věnovali výletu do Stratfordu upon Avon, 
kde jsme si prohlédli místa spjatá s životem a dílem 
W. Shakespeara a město jako takové.  

 

Chování studentů bylo po celou dobu mé přítomnosti v Birminghamu naprosto 
bezproblémové, plnili veškeré moje požadavky i požadavky pracovníků firem. Podle mého 
názoru byla odborná stáž pro studenty přínosná jak z hlediska odborného, tak z hlediska 
jazykového i kulturního, protože měli možnost si zdokonalit své jazykové schopnosti 
a zároveň se seznámit s životem a zvyklostmi ve Velké Británii. 

 

 

          Ing. David Čepička 

 

 

 

 

 


