
Lucie Chvojková, Nord Anglia International School Dublin, Irsko 

Má stáž, která měla původně trvat 14 týdnů, se uskutečnila v Dublinu, v hlavním městě Irska. 

Bohužel kvůli situaci s Covid-19, jsme museli všichni stážisti po dvou měsících Dublin opustit 

celkem ve spěchu. Možnost absolvovat praxi v jiné zemi jsem dostala díky Vyšší odborné škole 

a střední průmyslové škole elektrotechnické Plzeň a programu Erasmus+. Pracovala jsem 

v Nord Anglia International School Dublin v oddělení HR a Marketing.  

 

Byla radost pracovat v takovém kolektivu, jaký byl na této škole. Všichni byli velmi milí a 

přátelští a hned první den mě vzali mezi sebe. Moje pracovní náplň byla velice různorodá a 

pestrá. Tvořila jsem v grafických programech spoustu letáčků, vytvářela prezentace na uvítací 

obrazovky, kterých bylo po škole vyvěšených mnoho, pracovala jsem ve všech programech MS 

Office, zúčastnila jsem se příprav celovíkendové akce, kterou škola pořádala pro ostatní školy, 

občas mě zaměstnávali administrativní a papírovou činností, a dokonce jsem 

párkrát vypomáhala na recepci a ve školce. 

 

Díky příležitosti absolvovat stáž v zahraničí, 

jsem se naučila být více samostatná a více 

průbojnější. Přestože pro mě byl ze začátku 

irský přízvuk velice odlišný, po pár dnech 

naslouchání jsem s ním neměla problém. 

V angličtině jsem se zlepšovala den o de dne, a 

to jak v porozumění, tak v komunikaci. Slovní 

zásoba se mi rozšířila o odborné termíny, a 

dokonce i o hovorová spojení, která jsou také 

velice důležitá.  



Před odjezdem jsme v řádu několika měsíců chodili na přípravné kurzy, kde jsme se mohli 

rychleji naučit odborná slovíčka a mluvili 

jsme o Irsku jako takovém. Ubytování, 

MHD a stravování v hostitelské rodině jsme 

měli hrazené z grantu. S mojí spolužačkou 

Májou jsme bydlely na kraji Dublinu u 

velice milé paní. Veškerý volný čas jsme 

trávily objevováním Dublinu a podnikáním 

výletů po okolí. Bohužel jsme se kvůli 

předčasnému odjezdu nestihly podívat na 

veškerá místa, která nás zajímala, takže není 

pochyb o tom, že se do Dublinu jednou 

vrátíme a vše doženeme.  

V Irsku jsem se nejvíce zamilovala do 

přírody a místních lidí. Za celé dva měsíce 

jsem nenarazila na jediného člověka, který by byl 

nepříjemný nebo zamračený. Mezi má oblíbená místa, 

na která jsem se ráda vracela, patří Bray Head, Howth 

a Dun LaogHaire.  

Společně s mou spolužačkou jsme zažily mnoho 

zážitků, které mi zůstanou zaryté v paměti. Jsem 

nesmírně vděčná za příležitost, která se nám naskytla 

a za celou dobu strávenou na stáži nepřišel jediný den, 

kdy bych litovala toho, že jsem se přihlásila. 

 

 


