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Byl jsem na stáži v Portsmouth ve Velké Británii po dobu tří týdnů. Stáž byla umožněna Střední průmyslovou 

školou elektrotechnickou V Úžlabině 320 a programem Erasmus+. Pracoval jsem ve firmě Spinnaker Waste 

Management Limited a náplní mé práce bylo rozkládání elektronických zařízení a následovné třídění podle typu 

a materiálu, odstraňování serverových a počítačových komponentů a následovné odstraňování kabelů 

a aluminia a testování tiskáren prováděním zkušebních tisků.  

Poznal jsem proces a požadavky recyklování nefunkčních elektronických spotřebičů. Naučil jsem se efektivněji 

pracovat s nářadím potřebným k rozkladu počítačů, počítačových komponentů, serverů a dalších elektronických 

zařízení. Také jsem se blíže seznámil s vnitřními komponenty serverů a počítačů tím, že jsem je rozkládal na 

téměř dále nerozložitelné části, které jsem následovně třídil podle materiálu.  

Dále jsem zlepšil svou schopnost porozumět a komunikovat v cizím jazyce jak se spolupracovníky, tak s cizími 

lidmi. Vylepšil jsem své sociální schopnosti, poznal jsem novou kulturu a zvyky. Dále jsem se naučil se lépe 

adaptovat v cizím a neznámém prostředí. Víkendy jsem využil návštěvou památek a turistických atrakcí, které 

dále přispěly k mému kulturnímu rozvoji, a seznámil jsem se s novými lidmi.  

Ubytován jsem byl u jednoho z příslušníků firmy přijímací stážisty a nemůžu si na nic stěžovat. Snídani jsme si 

ráno udělali podle toho, v kolik jsme šli do práce a večeři jsme si s domácím vždy domluvili bez problému. 

Každý víkend jsme měli výlet. První sobotu jsme navštívili Brighton, kde jsme prošli pláže, mola a obchodní 

střediska. Dále jsme chodili po Portsmouth, dostali se na Spinnaker Tower a také jsme navštívili Portchester 

Castle.  

Z grantu jsme měli hrazeno ubytování, stravování, MHD a cestu. Na stáž jsme byli připravováni přípravnými 

kurzy odpoledne mimo vyučování. Trvali po dobu několika měsíců a probírali jsme komunikaci, kulturu 

a vypracovávali jsme písemné projevy. 

Stáž byla podle mého názoru velice přínosná a po této pracovní zkušenosti dále přemýšlím o práci v zahraničí. 

Nejvíce mě asi překvapilo to, že kultura nebyla tolik odlišná, jak jsem čekal. Pokoušel jsem se za ty tři týdny 

stihnout co nejvíce aktivit a nemám pocit, že bych čas nějak promarnil, i když to uteklo velmi rychle. 
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