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Škole SPŠE V Úžlabině byly schváleny dva projekty v rámci programu Erasmus +. Jedním ze schválených projektů umožnilo
vybraným žákům třetích ročníků absolvovat odbornou praxi v zahraničí, a to konkrétně v severní a jižní Anglii a Irsku.
Pracovali jsme v různých podnicích a firmách, a to po dobu tří týdnů. Já pracovala v nově začínající firmě Serenity
Copliance. Firmu založila paní jménem Wendy Oke, která shodou okolností byla i má mentorka, nicméně ve firmě moc času
netrávila, protože měla rozdělané nové projekty, kterým se musela věnovat. V této firmě, pracovalo kolem 9 lidí, kteří měli
své určité zadání a pracovali si na tom každý sám, nikdo mezi sebou moc nekomunikoval během své práce. Většina
pracovníků měla po dobu své práce sluchátka, zřejmě proto, aby se mohli více soustředit jen na svou práci. Místnost, kde
jsme pracovali, nebyla nějak extra velká, ale byla útulná a pěkná, všechny stoly byly
odděleny přepážkami červené barvy, aby každý měl nějaké své soukromí. V době, kdy já
byla na stáži, firma rozjížděla projekt TeachKloud, jehož posláním je zvýšit zdraví
a bezpečnost dětí v předškolních zařízeních, umožnit učitelům plánovat na základě zájmů
dětí a zlepšit výsledky dítěte, umožnit učitelům přístup k raným rokům vzdělávání online
a zapojit rodiče do výchovy dětí a mým úkolem bylo jim pomoci s návrhy obrázků, které se
týkaly těchto témat. K obrázkům jsem vždy musela najít citát, který se však svým obsahem
shodoval s obsahem na obrázku. Každý den ráno jsem si udělala nějakou představu, nějaký
nápad, co zrovna budu dělat a jakému tématu se budu věnovat, když jsem se rozhodla, tak
jsem si vše stáhla, ale pouze na stránkách, které povolovaly stahovat obrázky bez práv
autora. Po dobu stáže jsem pracovala s programem Photoshop, ve kterém jsem měla praxi
už ze školy, nicméně jsem si pár funkcí velice osvojila, například nástroj umělecký štětec
historie, ale také jsem si hodně procvičila nástroj rozostření, rozmazání. Také jsem pracovala
s programem Canva, o kterém jsem nikdy před stáží neslyšela a vlastně ani nevěděla, že
něco takového existuje. Jelikož jsem s tímto programem neuměla, tak jsem dostala minikurz
od Wendy, jak co funguje, kde si co můžu nastavit apod. Canva je program, který slouží
k vytváření různých návrhů příspěvků na Facebook, na sociální media, ale také pro tvorbu
plakátů a infografiky. Infografika má jednu velkou výhodu, a to že nejpodstatnější informace
lze prezentovat v přehledné vizuální/grafické podobě. V tomto programu lze dělat i design
webových stránek. Největší část stáže jsem strávila nad vyráběním návrhů pro sociální
media. V tomto programu lze vytvářet i design webových stránek. Mou náplní práce tedy
bylo vytvořit a navrhnout design obrázků a příslušných citátů (styl, barva, velikost písma, filtry pozadí apod.)
Díky stáži se mi zlepšila angličtina, jak používání, tak jsem po třech týdnech více rozuměla a byla schopna lépe reagovat.
A to i díky komunikaci v hostitelské rodině. Bydlela jsem se svou sestrou u paní, která se jmenovala Mary O’Mahony. Mary
byla velice přátelská a bydlela ve velkém baráčku, kde bylo pět pokojů a v jednom (největším) jsme bydleli my. Mary nám
jednou týdně prala oblečení a každé ráno nám připravila snídani, každý večer večeři a k obědu nám dělala toasty
s vajíčkem, rajčetem apod.… plus nějaké ovoce jako mandarinku, jablko atd.… či nějaký zákusek jako citrónový dort apod.…
Když jsme šli někam ven večer, tak jsme ji to museli dát vědět dopředu, aby se o nás nebála a třeba nečekala na nás. Ve
volném čase, tedy o víkendech, jsem trávila čas se svou skupinou, první víkend tu s námi byla i paní učitelka, která nám
dopředu naplánovala výlety, koukli jsme se na zajímavá místo jako pláže v Kinsale, Národní park Killerney, Black Rock
castle apod. Příroda v Irsku byla velice obdivuhodná. Z grantu nám bylo hrazeno ubytování, MHD, stravování a cestování
MHD. Abych se dostala mezi 24 vybraných žáků, tak jsem před odletem musela absolvovat přípravné kurzy, které se konaly
vždy v nějaký den po končení vyučování, kde nás seznamovali s tím, jak se máme chovat, jaké jsou pravidla při
prezentování a mnoho dalších zajímavých věcí. Myslím si, že tyto kurzy byly velmi užitečné už jenom tím, že jsme měli
novou slovní zásobu v anglickém jazyce, tak určitě i tím, že jsme byli připraveni doopravdy na
cokoliv. Celkově si myslím, že stáž byla vydařená, nikdo z naší skupiny neudělal žádný takový
problém, aby byl poslán zpátky do České republiky nebo, že by musel vrátit grant. Myslím si, že
stáž nám některým pomohla si k sobě najít nějakým způsobem cestu, víc jsme se spřátelili.
Největší plusem bylo asi to, že jsme tu byli úplně sami čtrnáct dní a že jsme se dokázali postarat
sami o sebe a více se osamostatněli. I když jsem měla pár posledních dnů naražená žebra, tak si
myslím, že stáž proběhla, tak jak měla bez nějakých problémů, nemocí apod.
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