
 

Schusterová Adéla, Blažková Lucie, Centra, Irsko  

Stáž, na kterou jsme byly vybrány, se konala v Irsku, ve městě Mallow, po 

dobu čtyř týdnů. Stáže jsme se mohly zúčastnit díky zapojení naší školy 

Obchodní akademie Prostějov do programu Erasmus+. 

Naše pracovní pozice nám agentura našla ve firmě Centra v centru města 

Mallow. Centra je supermarket, kde můžete najít vše od potravin po hygienické 

potřeby. Na krátký moment jsme se mohly podílet na chodu maloobchodu a 

byly jsme z toho nadšené. Naší hlavní činností bylo doplňování a organizace 

zboží na prodejně a ve skladu. Připravovaly jsme zboží na prodej a učili se, jak 

to v takovém supermarketu funguje. I přes náročnější začátky jsme obě rády, že jsme díky 

téhle pracovní stáži měly možnost vyzkoušet si úplně nové věci, které jsme předtím nevěděly 

a neznaly. Pracovaly jsme v kolektivu přátelských pracovníků, kteří nás do práce zaučili a se 

vším poradili. 

Díky této zkušenosti jsme se naučily zodpovědnosti, komunikaci a pracovitosti. Na stáži jsme 

velice ocenily, že jsou místní lidé zvyklí na cizince a turisty, proto pro nás nebylo vůbec 

těžké se kdekoli domluvit. Myslíme si, že nám tato zkušenost dodala odvahu v mluvení v 

angličtině a ve schopnosti pohotově reagovat. 

Ubytování jsme měly zajištěné v hostitelské rodině, která byla jen 20 minut pěšky od naší 

práce. Dále jsme měly na všední dny zajištěnou 

polopenzi. 

Ve volném čase jsme si nejčastěji obcházely místní 

památky a místní obchody. O našich volných víkendech 

jsme se vydaly na několik výletu, například na známé 

Cliffs of Moher, známé město Cobh, Wildlife Park ve 

městě Fota, Blarney Castle, město Cork anebo jsme 

vyjely na Ring of Kerry. 

Z grantu jsme měly hrazené ubytování, stravování, 

místní cestování i letenky. 

Před odletem na stáž jsme se účastnily přípravných kurzů, které byly vedeny v osobní formě. 

Dále jsme si musely také vyhotovit vlastní motivační dopisy, životopisy. Na kurzech jsme se 

věnovaly různým tematickým oblastem, se kterými bychom se mohly setkat v práci nebo v 

jiných situacích. 

Se stáží jsme obě velice spokojené a v ničem jsme neměly žádný problém. Obě bychom rády 

využily tuhle příležitost znovu. 

Naším největším úspěchem je, že jsme se dokázaly zorientovat v úplně jiném pracovním 

prostředí, dokázali jsme se dorozumět a přiložit ruku k práci.  


