
 
 

Eliška Dostalová, 511 Tech Solutions a Nord Anglia International School, 

Irsko 

 

Od 24. 8. - 30.11, po dobu 14 týdnů jsem se zúčastnila stáže v zahraničí. Vybrala jsem si Dublin, což je hlavní 

město Irska. Tahle příležitost mi byla nabídnuta ve škole VOŠ a SPŠE Plzeň, kde navštěvuji obor 

Elektrotechnika v inteligentních stavbách. Vše bylo v rámci programu Erasmus+.  

Nejdříve jsem pracovala ve firmě 511 Tech Solutions, která byla zaměřená na opravy 

stolních počítačů a notebooků, ale také i jiných zařízení. Byla to opravdu maličká firmička, 

jelikož jsem tam byla já, pan majitel a jeden stálý zaměstnanec. Já jsem se hlavně 

zaměřovala na diagnostiku zařízení, což byla kontrola systému a všech funkcí, které jsou 

důležité pro běžné uživatele. Také jsem rozebírala rozbité notebooky, buď jsem se 

rozebrala na součástky, nebo jsem opravila – vyměnila displej nebo vyčistila chlazení, aby 

se nepřehříval. 

Moje druhá práce byla hodně odlišná, jelikož šlo o soukromou školu Nord Anglia 

International School Dublin. Zde jsem pracovala s učiteli Designu (Technická výchova). 

Byla jsem jim po ruce a pomáhala s lepším průběhem výuky. Zde byla práce hodně 

komplexní a vyzkoušela si vše. Udělala jsem zde dva projekty. První výroba a návrh boxu, 

který poslouží při výuce pájení a druhý byl spíše hodně kreativní, jelikož jsem měla 

„vyrobit“ strom, který bude použit pro každoroční prezentaci nových žáků, kde se žáci 

prezentují pomocí otisků rukou. Poté jsem pomáhala i ve výuce. Pak jsem dělala i menší 

úkoly, které ulehčily práci učitelům. 

Celá stáž byla jednoznačně jenom přínos ve všech ohledech. Naučila jsem se co toho spoustu, co se týče 

počítačů. Naučila jsem, jak vyřešit přehřívání systému vyčistěním větráku, což se určitě hodí. Zdokonalila jsem 

se v práci o samotě a vyřešení problémů jenom se svou pomocí. Také jsem se naučila diskutovat a přijímat 

kritiku a tím vylepšit svojí práci – stručně řečeno: ověření pořekadla – víc hlav víc ví. Také jsem zkusila i práci 

s dětmi ve škole, je to něco jiného něž dětské tábory. Jsem ráda, že jsem mohla využít své znalosti PLC při práci 

s programem Scratch! a technické kreslení jak na papír, tak i v počítačové formě – použití CAD programu. Dále, 

jak by se dalo předpokládat, jsem se zlepšila v anglickém jazyce. Hlavně s ostychem mluvit, ten opadl rychle, 

jelikož vám nic jiného nezbývalo. Ale díky přípravným kurzům, které jsme před stáží absolvovali, jsem se na 

některé situace dostatečně připravila.  

Ubytování jsme měli zařízené v hostitelských rodinách, kde jsme měli zařízené i jídlo. Od pondělí do pátku 

snídaně a večeři a víkendu byl i oběd. Já osobně jsem zažila rodiny tři. Ale každá měla něco do sebe a jsem za ně 

ráda.  

Ve volném čase jsme s mými spolužáky, kteří se taky zúčastnili programu, podnikali různé výlety a akce. 

V okolí Dublinu je toho spousta k vidění, hlavně příroda a dá se tam dojet MHD. Občas jsme i vyrazili do města 

a vyzkoušeli místní hospody, kvůli kterým je Irsko tak vyhlášené. Já osobně jsem ještě podnikla i pár výletů dál 

než na okraj Dublinu (např. Belfast). 

Celkově stáž hodnotím jako velké pozitivum. Dalo mi to hodně jak v osobním, tak i profesním životě. Poznala 

jsem nové a jiné lidi, stejně jako kraj. Lidé v Irsku jsou tak milí a nápomocní, že jsem z toho byla až v šoku.  

Poprvé jsem si vyzkoušela letět letadlem a osamostatnit se, což mě donutilo si ujasnit priority a nějak se 

posunout v životě dál. Všem bych tohle doporučila, jelikož si vyzkoušíte něco nového a máte to skoro zadarmo. 

Jsem ráda, že jsem se mohla tohohle programu zúčastnit. 

 

 


