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V krásném podzimním čase v roce 2022 jsem absolvoval stáž v Irsku ve městě Cork. Na stáž 

jsem se dostal díky naší střední škole Obchodní akademii Prostějov a projektu EU Erasmus+.   

 

Pracoval jsem ve škole ACET - Active Centre of English Training, kde 

jsem vykonával administrativní práci, která byla úzce spojená s chodem 

této školy. Mojí hlavní pracovní náplní bylo vytvářet posty na sociálních 

sítích a facebookových stránkách školy, připravovat formuláře a dotazníky 

pro nové studenty, kteří přijížděli každé pondělí, připravovat studijní 

materiály ve třídách. Seznamoval jsem studenty s chodem této školy, 

vypomáhal jsem s tiskopisy na sekretariátu (kopírování smluv, vypisování 

formulářů, třídění materiálu k výuce) a dále jsem třídil učebnice podle 

úrovně angličtiny ve skladu a zapisoval jejich stav a počet. V případě 

výletů se studenty jsem dělal dozor a pomáhal s organizací. Vypomáhal 

jsem s dalšími úkoly, které jsou nezbytné pro chod školy, např. jsem zašel 

na poštu nebo nakupoval kancelářské potřeby do školy. Kolektiv byl 

úžasný a vstřícný, komunikace byla bezproblémová. 

 

Tato stáž byla pro mě velkým přínosem. Práce v anglické škole byla 

zajímavá a hodně jsem se naučil. V první řadě je to zdokonalení 

anglického jazyka. Naučil jsem se samostatně vykonávat zadané úkoly, 

komunikovat se zaměstnanci školy. Provoz školy je hlavně o organizaci, 

administrativě a plánování. Každý týden sem přijíždějí studenti z různých 

evropských zemí si zdokonalit anglický jazyk. Je potřeba nachystat 

smlouvy, dotazníky, formuláře, zajistit materiály pro výuku, roztřídit 

studenty podle úrovně znalosti anglického jazyka, naplánovat doprovodné 

programy (výlety, tematické oslavy) pro studenty. Tato škola má 

dlouholetou tradici a vysokou úroveň vzdělávání. Využil jsem své znalosti 

ze školy při vytváření postů, prezentační dovednosti, a hlavně je důležité 

se nebát komunikovat, pracovat svědomitě, plnit zadané úkoly a když je 

zapotřebí, tak vyjít vstříc. Pozitivní reakce byly, když jsem nabídl svoji 

pomoc nad rámec svých pracovních úkolů.  

 

Ve volném čase jsme jezdili na výlety např. na Moherské útesy nebo na známý hrad Blarney a 

také jsme si zašli do muzea Titanicu. Prošli jsme si památky ve městě Cork, které je moc 

zajímavé. Ubytování bylo v pořádku, strava pestrá, paní domácí velmi hodná. Z grantu jsem 

měl uhrazené jízdenky, letenky, ubytování, stravu a kapesné. 

 

Na stáž jsem se připravoval na kurzech, které byly zábavné. Rád bych ocenil 

i organizaci celého projektu (paní učitelky, organizátory, agenturu).  

 

Vše probíhalo bez problémů. Celkově jsem na stáži byl velmi spokojen. 

Hlavně práce ve škole ACET mě moc obohatila. Zjistil jsem, jak organizace 

takové školy funguje, jaká je náplň práce učitelů a jak důležité je o všem 

komunikovat.  


