
 

 

Viktor Lošťák, ACET, Cork, Irsko 
 

Díky Erasmu + a Obchodní akademii Prostějov 

jsem se zúčastnil stáže v Corku na 4 týdny, kde 

jsem pracoval v jazykové škole ACET. Mojí prací 

bylo dělání postů na Facebook na témata, která 

jsem navrhoval, vyřizování administrativy a starání 

se o studenty jazykové školy. Každé pondělí jsem 

vítal nové studenty, rozdával jsem jim brožury, 

dával a opravoval testy a podle výsledků jsem je 

přiřadil do třídy která odpovídala jejich znalosti 

angličtiny. Jezdil jsem se studenty jako dozor na 

různé poznávací výlety po okolí Corku a moc 

jsem si to užíval. Jinak jsem dělal všemožnou 

práci v kanceláři od třídění papírů, přes 

kopírování, skenování a tisknutí, až po kontrolu 

počtu učebnic a pracovních pomůcek. 

V kanceláři panovala přátelská atmosféra, každá 

práce mi byla důkladně představena. I když v 

kanceláři nebylo moc příležitostí pro konverzaci, 

tak jsem si to vynahradil na výletech, kdy jsem se 

bavil se studenty ze školy. 

Ubytování bylo fajn. Akorát místnost, kde jsem 

spal, byla nevelká, ale na to, že jsem tam akorát spal, tak to nebyl problém. Bydlel jsem ve 

městě Cobh, půl hoďky vlakem od Corku. S jídlem jsem neměl problém. Každý večer na mě 

čekala večeře, kterou jsem si vždy jen ohřál. Snídaně a obědové balíčky jsem si chystal sám, 

takže jsem si vzal, co jsem chtěl a kolik jsem chtěl, a to mi vyhovovalo. 

Každý den po práci jsem se sešel se skupinou a zašli jsme někam posedět na kafe, nebo se jen 

projít. O víkendech jsme navštívili Blarney Castle, Rings of Kerry, Cliffs of Moher, Killarney 

national park, nespočet muzeí po Corku a Cobhu a Spike Island. 



 

 

Vše jsme měli hrazené od Erasmu a nic jsme neplatili ze svých peněz.   

Na stáž jsme se připravovali hodinami s paní učitelkou Pajtlovou a myslím si, že jsme poté 

byli připraveni na vše. Určitě hodiny pomohly, co se týče naučení nových slovíček, které 

potřebujeme, abychom se neztratili. Měli jsme i organizační schůzky. 

Celý měsíc jsem si tu užil. Kdybych mohl, hned bych si to tu zopakoval. Poznal jsem nový 

kus země, jinou kulturu a přírodu. Na tenhle měsíc jen tak nezapomenu.  

Největší úspěch celé stáže byl, když jsem pomáhal s organizací halloweenské párty pro celou 

školu. Odhadnout, kolik čeho koupit, a práce na programu byla docela výzva. 

 

Nejintenzivnější zážitek byl na Cliffs of Moher, kde foukalo tak silně, div jsme neodletěli do 

moře. 


