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Dne 23. 4. jsem se zúčastnila třítýdenní stáže zásluhou naší Střední průmyslové školy
elektrotechnické V úžlabině 320 a programu Erasmus+.
Vyjela jsem společně s třemi dalšími spolužáky a panem profesorem do anglického města
Birmingham.
Po příletu jsme každý vyrazil na místo, kde jsme byli ubytováni. Já jsem bydlela v rodině
v příjemné části města Solihull u starší paní jménem Maggy Jennings. Hned druhý den si nás ráno
vyzvedla paní Yvonne z agentury v Birminghamu, aby nás zavezla do práce. Firma 3Three's Coffee
Lounge je kavárna specializovaná pro vegany a vegetariány. I přes to, že je firma poměrně nová a zatím
má jen dvě pobočky, tak nabízí široký výběr jak sladkých, tak i slaných zákusků, ale také nápojů.
Mou náplní práce bylo vyhotovit pro tuto firmu nové moderní webové stránky. Práce byla
poměrně složitá vzhledem k tomu, že na celé vyhotovení byly jen tři týdny. Nakonec jsem se tedy
rozhodla celé stránky vyhotovit pomocí redakčního systému Wordpress a udělat pro něj novou
šablonu. Každý den jsem tedy pracovala na vyhotovení těchto stránek. Velkým plusem bylo pro mne
to, že jsem mohla pracovat soustavně na jednom projektu. Firma mi dala možnost se zlepšit v tvorbě
webových aplikací. Také jsem měla možnost se zlepšit v Anglickém jazyce. Po třech týdnech stáže jsem
neměla žádný problém těšit i těžší problémy v cizím jazyce a také rozumět občasným hovorovým
výrazům.
Bydlela jsem v domě s jednou starší paní, která mi také pomáhala s angličtinou, stravu jsem si
po dobu stáže musela avšak zařídit sama, vzhledem k tomu, že v Birminghamu v dobu stáže nenabízela
žádná rodina polopenzi. Nebyl to žádný problém, vařit jsem si mohla každý den po práci. Každý víkend
jsme podnikali výlety se spolužáky. Byli jsme například ve vědeckém muzeu Thinktank, nebo také v
největším parku Birminghamu, v Cannon Hill park.
Grant byl dostačující pro každého z nás. Stačil na uhrazení MHD, stravy na každý den nebo také
a uhrazení kulturních akcí, na které jsme šli. Dalším velkým plusem pro nás bylo, že jsme před stáží
absolvovali několika měsíční kurz angličtiny v naší škole. Rozhodně jsme si tím rozšířili slovní zásobu a
připravili se trochu na každodenní život v Anglii. Velice si cením, že jsem tuto stáž absolvovala. Nejen
jsem si během této doby zlepšila angličtinu a zlepšila odbornou dovednost, ale také jsem se seznámila
s novými lidmi a přiučila se jejich zvyklostem v cizí zemi.

