Erasmus+ mobility žáků – odborné praxe v zahraničí

Jméno a příjmení: Martin Řehka
Název firmy: Seasons Photobooth / Snaptcha - S DIGITAL GROUP LTD
Země: Velká Británie, Birmingham
Díky prostředkům z programu Erasmus+, do kterého se zapojila škola, kde studuji, Střední průmyslová
škola elektrotechnická V Úžlabině 320 na Praze 10 v Malešicích, jsem letos na jaře strávil tři týdny praxe
ve Velké Británii. Já a moji další tři spolužáci jsme si zvolili město Birmingham, druhé největší město
v Anglii. Pracoval jsem ve firmě Seasons Photobooth, která se zabývá pronájmem profesionálních foto
budek. Pro tuto firmu jsem měl za úkol vytvořit webové stránky, zpočátku si mě vedení firmy testovalo
zadáním jednodušších úkolů. Jednali se mnou velmi přátelsky a snažili se hovořit srozumitelně
a vycházeli mi vstříc. Webové stránky jsem pak vytvářel podle zadání ve Wordpressu s pomocí placené
šablony Divi. Při své práci jsem narazil na celou řadu drobných problémů, které se člověk nenaučí ve
škole, ale může je získat praxí. Z tohoto hlediska pro mě byla praxe velmi přínosná. Pro mě osobně bylo
zajímavé seznámit se s pracovními návyky a pracovat v multikulturním prostředí. Měl jsem dobrý pocit
z toho, že jsem dokázal bez problémů komunikovat v angličtině a za dobu svého pobytu jsem pochytil
celou řadu užitečných frází, které místní používají.
Ubytovaný jsem byl na koleji Solihull college halls of residence, která je v blízkosti Birminghamu. Měl
jsem vlastní pokoj s wifi, vlastním příslušenstvím a společnou kuchyní. Jídlo jsem si připravoval sám,
ale v Anglii je velký výběr polotovarů, takže to nebyl problém. Do práce jsem každý den dojížděl
autobusem. Pořádající agentura mě o dopravě podrobně informovala a první týden mi zajistila
jízdenku. Celkově paní Yvonne, která nás měla na starost, byla velmi milá a ochotná. Ubytování, jízdné
a stravu jsem bez problémů hradil z prostředků z grantu.
Ve volném čase jsem chtěl poznat nejvíce zajímavých
míst v okolí. Byli jsme například s panem profesorem
Čepičkou v muzeu Thinktank, v Stratfordu na Avonou
a na řadě míst v Birminghamu.
Jedním z největších zážitků pro mne bylo to, že mě
ředitel firmy pozval jako odměnu za mou práci do
luxusní restaurace.
Před vlastní stáží probíhal přípravný kurz, který
organizovala škola. Všichni vyučující zapojení do
projektu se nám maximálně věnovali.
Celkově se mi stáž velmi líbila a byla pro mne přínosná
v mnoha ohledech. Kdybych dostal příležitost, rád bych si
tuto zkušenost zopakoval.

