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Cílem stáže bylo rozšířit profe
rozdíly v práci v českých a anglických firmách, spojit teoretické znalosti s
zkušenostmi, zdokonalit znalost jazyka a rovn
používání angličtiny jak v každodenním život

Program 

Studenti přiletěli na letiště Stansted a po transferu do 
rodiny z městské čási Harrow
zajištěnou plnou penzi.Tento typ ubytování jim umožnil zdokonalovat jejich komunika
dovednosti při kontaktu s rodinou.

V pondělí dopoledne se zúčastnili seminá
práci ve firmách, chování na pracovišti, bezpe
samotné stáže ve firmách s obvyklou pracovní dobou 9 

stáž v Londýně 
. se 14 studentů naší školy zúčastnilo dvoutýdenní stáž
praxi  ve firmách pro studenty druhých a t

obchodní akademie a lycea.Veškeré náklady na stáž byly hrazeny Evropskou Unií v 
rámci projektu Erasmus Plus (projekt KA102-000178, Erasmus+ KA1).           

Sofie Deliu, Linda Fuxová, Linda Chovancová, Gabriel Irša
Jelínková, Aleš Kala, Dominik Mazur, Markos Moras, Anna Nešporová, Tereza Pecková, 
Denis Popal, Monika Rybková, Tereza Singerová, Aneta Zichová 
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Studenti byli ve firmách umístěni buď samostatně, nebo ve dvojicích. Po celou dobu aktivně 
pracovali pod vedením zástupců firem anebo mentora, kteří připravovali jejich každodenní 
úkoly, poskytovali podporu a hodnotili práci studentů.  

 

Studenti si zdokonalili dovednosti v oblasti kontaktu se zákazníky, administrativy i využívání 
informačních technologií. Naučili se také svou práci vhodně odprezentovat spolupracovníkům 
nebo zákazníkům firmy, což přispělo k rozvoji jejich soft-skills. Rozšířili si svou odbornou 
terminologii v anglickém jazyce. 

 



Náplň jejich práce zahrnovala například: 
-komunikaci se zákazníky, řešení stížností 
-přípravu firemních akcí 
-vkládání dat do interní databáze 
-práci v programu Excel 
-zisk dat výzkumem na internetu 
-přípravu prezentací 
-administrativní úkony 
-práci s faxem, kopírkou a skenerem 
-psaní potřebné dokumentace 
-práci s elektronickou poštou 
-práci s fakturami 

 
Jednalo se o praxi ve firmách: 
Taj Tours (organizace dovolených) – Anna Nešporová 
HarmonyNursery (administrativa v mateřské školce) – Tereza Singerová, Veronika Jelínková 
Big Choice Group (kariérní poradenství) – Linda Fuxová 
Pluscrates (pronájem přepravních beden různým organizacím) – Markos Moras 
Green Motion (půjčovna aut) – Denis Popal 
AmityServices (účetní firma) – Aleš Kala, Sofie Deliu 
Active Care (finanční a sociální služby lidem v domácnostech) – Aneta Zichová 
Light Project (organizace vzdělávacích programů) – Linda Chovancová, Gabriel Irša 
MaygroveEstates (realitní kancelář) – Dominik Mazur 
Ascend(komunitní centrum) – Tereza Pecková 
Holiday Inn (práce v kanceláři hotelu) – Monika Rybková 



 

Ve firmách studenty rovněž navšt
praxe, obdrželi zpětnou vazbu ohledn
přímým nadřízeným studenta. 

 

Účastníci stáže si na průběžném setkání za ú
konkrétní poznatky z jednotlivých pracoviš
zkušeností a případné zkvalitně
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Ve volném čase studenti mohli samostatně poznávat město a místní kulturu, trávit čas s 
hostitelskými rodinami či kolegy z práce, navazovat nové kontakty atd. 

 

Víkendbyl zaměřen na kulturní obohacování. Ve společné části víkendového programu 
doprovázející vyučující seznámili studenty s historickými památkami a zajímavými místy 
v Londýně. V sobotu studenti zahájili aktivity návštěvou London Dungeon, kde jsou formou 
hraných příběhů prezentovány hrůzostrašné výjevy z londýnské historie – např. plavba 
odsouzenců k Traitors´ Gate v Toweru, příprava vyhození parlamentu do vzduchu (Guy 
Fawkes) apod. Po prohlídceinteriéru HousesofParliament (Horní i Dolní sněmovny) na 
protějším nábřeží Temže následovala procházka odopatství WestminsterAbbey, ulicí 
Whitehall kolem sídla ministerského předsedy na Downing Street a zhlédnutí HorseGuards.  

 



Z TrafalgarSquare se studenti přesunuli dvoupatrovým londýnským autobusem 
(doubledecker) na Covent Garden, kde probíhala představení pouličních umělců a 
předvánoční trhy. Nevynechali ani St Paul'sCathedral, Tower Bridge a Tower of London. 
Večer byl zakončen obdivováním Londýna z vyhlídkového kola London Eye.  

 

Nedělní program začalprocházkouz PicadillyCircus přes náměstí Leicester Square a další 
zajímavá místa, pokračoval návštěvouČínské čtvrti (a místních obchůdků se suvenýry), odkud 
studenti přešli k Buckinghamskému paláci a sledovali střídání stráží. Prošli se blízkým St 
James´s Park a po návštěvě muzea voskových figurín Madame Tussaud's následoval 
individuální program –, návštěva TateModernGallery, nakupování na Oxford Street … 



Na závěr pobytu všichni účastníci obdrželi dokument Europass-Mobility a reference od 
zaměstnavatele. Tyto dokumenty poskytnou potenciálnímu zaměstnavateli (případně vysoké 
škole) podrobné informace o stáži ve firmě, dovednostech a schopnostech, které si studenti 
osvojili. Umožní studentům získat lepší startovní pozici na trhu práce. Studenti rovněž 
obdrželi na slavnostním závěrečném společném setkání účastnický certifikát. 

 



Závěr: Studenti zvládali veškerou práci ve firmách bez problémů a zaměstnavatelé vysoce 
hodnotili jejich komunikační dovednosti, odborné znalosti i pracovní morálku. Skvěle 
reprezentovali naši školu v zahraničí a tímto jim ještě jednou děkujeme. Děkujeme i všem 
vyučujícím naší školy, kteří se zasloužili o výbornou odbornou a jazykovou úroveň našich 
studentů. Děkujeme rovněž vedení školy za podporu projektu. Těšíme se na pokračování 
projektu na podzim! 

V Brně 28. 4. 2015    Ing. Olga Koudelková, Mgr. Martina Lojdová 


