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Má stáž probíhala čtyři týdny v říjnu 2022. Na stáži jsem byl v Corku. Na stáž jsem se dostal 

díky naší škole Obchodní akademii Prostějov a programu EU Erasmus+. 

Firma, ve které jsem pracoval, se jmenovala Snap. Je to firma zaměřující se na tisk a 

zpracovávání firemních prospektů, plakátů, knih nebo různých 

ostatních digitálních dokumentů. Tato firma má několik 

poboček a pobočka v Corku, ve které jsem pracoval, měla 8 

zaměstnanců. Byli zde tři zaměstnanci, kteří měli na starost 

administrativu, dále čtyři zaměstnanci, kteří zpracovávali 

zakázky a ještě vedoucí, která dohlížela nad celým chodem 

pobočky. Ve firmě se dbalo na rychlost a kvalitu 

poskytovaných služeb pro své zákazníky. 

Za čtyři týdny, co jsem ve firmě působil, jsem si vyzkoušel 

mnoho prací a můžu říct, že díky rozsáhlosti mé pracovní 

náplně byl každý den v práci zajímavý. Ze začátku jsem sice 

začínal jako neznalý pracovník, ale postupem času jsem se učil 

nové postupy a ke konci stáže jsem již byl jako plno platný pracovník a zvládal jsem veškeré 

úkony, které byly potřeba udělat. Nabral jsem nové zkušenosti v oblasti zpracovávání 

digitálních dokumentů v programech Word nebo Excel. Také jsem se naučil pracovat 

s širokou škálou tiskáren, ať už to byly běžné kancelářské tiskárny, nebo velkokapacitní 

tiskárny. Naučil jsem se také pracovat v systému databáze firmy, kde jsem například evidoval 

faktury, zakázky nebo objednávky. 

Atmosféra na pracovišti byla velice přátelská a uvolněná. Díky skvělému kolektivu 

pracovníků jsem do práce chodil velice rád. Moje nadřízená, která byla vedoucí pobočky, byla 

velice přátelská a nápomocná a mohl jsem se na ni obrátit s jakýmkoliv problémem.  

Ubytování a stravování v rodině bylo bezproblémové. Pokoj, ve kterém jsem byl ubytovaný, 

byl čistý a útulný. Rodina, u které jsem bydlel, byl starší pár, který se ke mně choval vždy 

velice pěkně a vždy, když jsem něco potřeboval, tak mi pomohli. Rodina mi každý den 

chystala snídaně, obědy i večeře. Snídaně a večeře jsem vždy jedl doma. Obědy jsem dostával 

vždy zabalené do svačinového boxu, protože jsem byl každý den přes oběd venku. 

Přes víkend jsme se každý den ve volném čase scházeli a vždy jsme si šli sednout někam do 

kavárny nebo restaurace. Přes víkendy jsme jezdili na výlety. Byli jsme například na 

Moherských útesech, v národním parku Killarney, v Blarney Castle anebo v různých muzeích. 

Celá stáž byla hrazená z grantu, to znamená, že všechny potřebné výdaje jako jsou letenky, 

ubytování, jídlo nebo doprava po městě byly uhrazeny z tohoto grantu. K tomu všemu jsme 

ještě dostali kapesné, za které jsme si mohli koupit stravu nebo vstupy.  

Před výjezdem do zahraničí jsem chodil na přípravné kurzy do školy. Kurzů bylo několik a na 

každém kurzu jsme probírali témata, která nás připravila po jazykové stránce, jak řešit 

například problémy s ubytováním, nemocemi, nakupování a tak dále. Tyto kurzy byly 

užitečné, protože náš připravily na praktické věci na cestu do zahraničí. 



Stáž jsem si velice užil, protože jsem poznal mnoho nových míst, potkal mnoho zajímavých 

lidí, seznámil se s novou kulturou, a hlavně si zkusil jaké to je být měsíc mimo rodinu a 

pracovat. 

Největší úspěch byl asi to, že jsem se propracoval k tomu, že jsem své práci později rozuměl a 

dokázal ji dělat bez jakékoliv pomoci. Také jsem byl rád za to, že jsem se rozmluvil a snažil 

se bavit jak s rodinou, tak si třeba i povídat s ostatním pracovníky o tom, co jsem dělal o 

víkendu. Myslím, že to nejdůležitější, co si z Irska odnáším, jsou zkušenosti a zážitky. 

 


