Erasmus+ mobility žáků – odborné praxe v zahraničí
Skupina – Irsko, Cork
(duben – květen 2017)
Na přelomu dubna a května vycestovalo celkem 24 žáků naší školy na odborné stáže do
Velké Británie a Irska. Na začátku tohoto školního roku proběhl výběr vhodných uchazečů
formou pohovoru, následovala jazyková a organizační příprava. Ve výběru byli zastoupeni
žáci všech oborů studia – elektrotechnika, informační technologie a technické lyceum. Žáci
byli dle preferencí v motivačních dopisech přiřazeni do tří destinací – Birmingham,
Portsmouth a Cork.
Já jsem byla určena jako doprovodná osoba skupiny osmi žáků, kteří odcestovali do irského
Corku, kde absolvovali třítýdenní odborné praxe v místních institucích a firmách. Skupinu
tvořili designéři, webaři a jeden správce OS a počítačových sítí.
Naše skupina Cork odlétala již v sobotu, čekal nás let
v pozdních odpoledních hodinách a nocleh v hostelu
V Dublinu. Všichni jsme již na letišti byli zvědavi, co nás v Irsku
čeká, pro některé toto byla první samostatná cesta do
zahraničí. V Dublinu jsme našli hostel, ubytovali jsme se na
společném pokoji pro 10 osob a vyrazili povečeřet do města.
Po klidné noci následovala dobrá snídaně v hostelu a okružní
cesta po Dublinu, pozdní oběd a konečně tříhodinová cesta
autobusem do Corku.
Při příjezdu do Corku na nás čekal John, pracovník agentury Career Training Internships, která
praxe našich žáků zajistila. Dvojice stážistů byly předány hostitelským rodinám s pokynem, aby
je rodiny druhý den nasměrovaly do The Rubicon Centre v místní technické univerzitě, kde
jsme měli úvodní schůzku. Stážisté byli následně rozvezeni doslova po celém Corku.
Mne si převzala Juliet, velmi milá a ochotná paní, která mi během mého pobytu v Corku
poskytla nejen ubytování a skvělé jídlo, ale i pomoc a cenné rady v situacích, které jsem musela
řešit.
Druhý den jsme se sešli v The Rubicon Centre, někteří dorazili s drobným zpožděním, nedostali
od rodin příliš přesné informace, jak se na místo dostat. Následovala Johnova přednáška o
pravidlech stáže, informace o dopravě ve městě, zajímavosti, typy na výlety, informace o

zvycích v Irsku a hlavně mnoho informací o Johnově srdeční záležitosti – hurlingu (irský
národní kolektivní sport). Žáci pak během pobytu zápas v hurlingu navštívili.
Odpoledne již stážisté pracovali ve svých firmách. Pracovní doba byla různá. Každý večer jsme
měli krátkou schůzku ve městě, abychom se navzájem informovali o pobytu v rodinách a o
práci. Během prvního dne se objevily dva pracovní problémy stážistů, jejich příčinou byly
změny, které proběhly již po našem odletu z Prahy a týkaly se umístění stážistů do firem. Jedna
dívka byla přiřazena na pozici, pro kterou neměla kvalifikaci a jeden chlapec na pozici, která
pro něho byla příliš jednoduchá. Jednáním s agenturou a naší koordinátorkou stáže jsme
dosáhli přemístění žáka na náročnější pozici a úpravy pracovní náplně pro dívku. Ve čtvrtek již
všichni stážisté pracovali na pozicích dle svých preferencí, se svou prací byli spokojeni. Ve
čtvrtek jsem ve společnosti Kathy, ředitelky agentury, absolvovala návštěvy pracovišť všech
žáků. Během rozhovoru se zaměstnavateli jsme řešili pracovní náplň a spokojenost se
stážistou. Na všech pracovištích jsem slyšela jen chválu. Nejen na jejich pracovní morálku a
odborné znalosti a dovednosti, ale i na jejich vystupování a celkovou úroveň. Ve čtvrtek večer
mě čekalo řešení jedné nepříjemnosti v hostitelské rodině, vše jsme nakonec zvládli bez
přesunu stážistů do jiné rodiny.
O víkendu jsme absolvovali dva
společné výlety, první do přístavu
Cobh, kde jsme navštívili muzeum
Titanic s programem o vyplutí a
následné tragédii parníku Titanic
v roce 1912, druhý na jihozápad Irska,
podél poloostrovů, do velmi krásné
oblasti národního parku Killarney.
V pondělí v poledne jsem odjížděla do Dublinu, předtím jsme se se
stážisty sešli, byly předány poslední instrukce, následovalo rozloučení u autobusu a odpolední
výlet skupiny ke hvězdárně Blackrock. Další výlety žáci absolvovali během dalšího víkendu,
navštívili hrad a zahrady Blarney a Kinsale, krásné město na jihovýchodním pobřeží Irska.
Během své cesty domů jsem Ondřejovi, pověřenému vedením
skupiny v mé nepřítomnosti, ještě upřesňovala podrobnosti o
cestě na letiště a odbavení na letišti. Ondřej mi také každý den
posílal zprávu o stavu skupiny, fotografie z dalších naplánovaný
výletů a informace z průběhu cesty zpět.
Samostatný pobyt stážistů v Irsku proběhl bez problémů, po
návratu byla vidět únava, ale spokojenost. Některým z nich stáž ukázala směr v jejich
budoucí profesi, všem dala nedocenitelnou zkušenost prvního samostatného pracovního
pobytu v cizí zemi. Rovněž si zlepšili své jazykové a odborné dovednosti. Domnívám se, že
tato forma odborných praxí, realizovaná díky projektu Erasmus+, je pro žáky naší školy
velkým přínosem a měli bychom se snažit i v budoucnu tuto možnost žákům nabízet.
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