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V období od 23. 4. a 13. 5. 2017 jsem se účastnil stáže ve Velké Británii ve 

městě Portsmouth nacházejícího se zhruba 120 km jihozápadně od Londýna. 

Na stáži jsem byl díky SPŠE (Střední průmyslová škola elektrotechnická) V Úžlabině 

a programu Erasmus+. 

Pracoval jsem ve firmě Independent for Life, která se zabývá návrhem kuchyní, 

koupelen a toalet pro osoby se sníženou schopností pohybu. Mojí pracovní náplní 

byla správa softwarového a hardwarového vybavení firmy. Na firemní PC jsem 

instaloval operační systémy a software podle požadavků firmy. Dále jsem měl za 

úkol detekovat a opravit hardwarové problémy, se kterými se firemní PC potkaly. 

Nakonec v posledním týdnu jsem pomáhal s pokládkou strukturované kabeláže 

v novém sídle firmy. V práci jsem se naučil nové věci, které se přímo týkají mého 

oboru anebo jsem si ověřil moje teoretické znalosti v praxi. Jelikož konverzace 

s pracovníky firmy probíhaly v anglickém jazyce, tak jsem měl možnost zlepšit si jak 

mluvený, tak i písemný projev v tomto jazyce. Ubytování bylo velmi dobré. Bydleli 

jsme v rodinách, které nás přijaly jako vlastní členy. K snídani nám rodina připravila 

velký výběr možností, ze kterých jsme si něco vybrali. Já jsem nejčastěji volil 

opečený toast s marmeládou. Obědy jsme si zajišťovali sami z peněz poskytnutých z 

grantu. Večeři nám vařili v rodině. 

Ve volném čase jsem prozkoumával město. O víkendech jsme s naším doprovodem 

ze školy naplánovali výlety. Byli jsme třeba v Brightonu (pobřežní město na východ 

od Portsmouth), ve Spinnaker Tower a v Portchester Castle. 

Všechno bylo hrazeno z grantu, MHD, ubytování a strava. 

Na stáž jsme se připravovali nad rámec vyučování ve škole. Na seminářích jsme si 

procvičovali angličtinu a seznamovali jsme se s městem, kde jsme absolvovali stáž. 

Stáž musím hodnotit velmi pozitivně. Poznal jsem Anglii a její kulturu, zlepšil jsem se 

v anglickém jazyce a zlepšil jsem si praktické dovednosti. 


