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Moje stáž probíhala v Anglii ve městě Portsmouth po dobu tří týdnů.
Odjet na tuto stáž mi umožnila škola SPŠE V Úžlabině a program Erasmus+.
Pracoval jsem ve firmě British Heart foundation. Je to Charitativní organizace, která má
mnoho poboček po celé Anglii. Zabývá se prodejem většinou darovaného zboží nebo již
použitého zboží od nábytku až po elektrické spotřebiče.

V práci jsem byl v zadní části
prodejny, kde se dováželo
nové zboží. Měl jsem za úkol
zkontrolovat funkčnost
elektrických spotřebičů
a zařízení. Musel jsem zapojit
zařízení do zásuvky,
zkontrolovat všechny režimy,
světýlka, nástavce a tak
podobně. Někdy jsem musel
i vyměnit zástrčku do
zásuvky, protože byla podle
starých norem. Také jsem
zadával zboží do systému,
nacenil ho a nosil do
prodejny, kde jsem zboží
vystavil na vhodné místo.
Naučil jsem se, jak vyměnit zástrčku podle nových norem nebo třeba pracovat s produkty,
které v naší zemi nejsou tak rozšířené. Taky jsem se dozvěděl, jak zadávat nové nebo
prodané zboží do systému a jak ho správně vystavit. Dozvěděl jsem se také, že v Anglii mají
v každé zástrčce pojistku, což my v Česku nemáme a také to, že na každém zdroji 230 V mají
zvlášť vypínač.
Myslím si, že jsem udělal veliký pokrok v angličtině. Především v mluvené formě, protože
jsem se musel často na něco ptát nebo jít něco někomu vyřídit. Také jsem se zlepšil
v poslechu, pochopil různé anglické vtipy a fráze a poznal skotské nářečí, protože hlavní
koordinátor pro stěhování nábytku byl skot, který měl oproti Angličanům větší smysl pro
humor.
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Ubytován jsem byl v chudší čtvrti pár minut busem od středu města. Náš hostitel nám
nakoupil ke snídani toasty, vločky a jogurty a na večeři většinou koupil zmražený polotovar
nebo objednal pizzu. Jídlo je zde hodně jiné (většinou ne moc dobré) oproti našemu jídlu, ale
s tím musíte počítat, když jedete do jiné země.
Většinu volného času jsem strávil prozkoumáváním okolí, nebo hledáním autobusových
spojení. Každý večer jsem šel se psem, který patřil našemu hostiteli, na procházku kolem
moře anebo si hrál v bytě s jeho koťátkem. O víkendech jsme jezdili na předem domluvené
výlety a většina z nich opravdu
stálo za to.
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Z grantu jsem dostal finance úplně na všechno. To znamená, že jsem měl dostatek peněz na
MHD, kupování obědů, a na úhradu dalších potřebných výdajů.

Stáž byla opravdu povedená, a jsem velmi rád, že jsem měl tu možnost ji absolvovat. Kdyby
tu byla ta možnost, hned bych jel zase.

