
 
 
Erasmus+ mobility žáků – odborné praxe v zahraničí 
 
Skupina – Velká Británie, Portsmouth  
(duben – květen 2017) 
 
V neděli 23. dubna jsem odcestovala jako 
doprovodná osoba se skupinou 12 studentů na 
odbornou pracovní stáž do jižní Anglie, 
největšího anglického přístavu Portsmouth.  
 
Sraz na letišti jsme měli v 10 hodin. Téměř všichni 
studenti dorazili včas a za doprovodu rodičů. 
Formality týkající se pasové a bezpečnostní 
kontroly jsme v Praze zvládli bez větších 
problémů. 
 
Přistáli jsme kolem 14:00 hodin místního času. Po vyřešení ztráty a opětovného nalezení pasu, 
vyřízení reklamace jednoho poškozeného zavazadla a větší dávce kofeinu jsme pokračovali 
tentokrát již autobusem do Portsmouth. Cesta z trvala přibližně dvě hodiny.  
 
Po příjezdu do destinace jsme zjistili, že místní autobusové nádraží je v rekonstrukci, a že 
autobus nás vysadil na Queens Road, což bylo mimo náš itinerář. Ale spolu s naším velmi 
dobrým přítelem Google Maps jsme si dokázali poradit. Po několika málo minutách jsme 
dorazili na místo určení, kde na nás čekal Jon, zástupce naši zprostředkující agentury IBD. Jon 
za pomoci taxislužby rozeslal studenty do rodin. Ještě tentýž večer jsem dostala zprávu od 
dvojice studentů, že jsou v jiné rodině, než bylo původně plánováno, a že do práce budou jezdit 

přes dvě hodiny. Nicméně jsme řešení nechali na 
další den.  
 
Druhý den jsme měli sraz v agentuře, kde proběhlo 
dopolední školení, představení studentů a závěrečný 
brunch. Zařídila jsem prohození rodin dvojice již 
zmíněných studentů a všechny potřebné formality. 
Školení v agentuře bylo velice působivé a 
profesionální. Jde o agenturu, která se zabývá 
zprostředkováním odborných stáží ve firmách již 
dlouho, a dokázali takto vyškolit přes 11000 studentů 

z celé Evropy. Odpoledne následovala procházka po městě s manažerkou agentury IBD Livou.   



 
Následující den pracovníci agentury doprovodili studenty na pracovní místa. 
 
Ve čtvrtek jsem téměř všechny studenty navštívila na 
pracovištích. Doprovod mi dělala tentokrát Michelle, 
manažerka odborných praxí studentů. Převážná část studentů 
byla dosti vytížena. Jejich pracovní doba začínala kolem 9:00 a 
končila podle potřeb firem většinou kolem 17:00. 
 
Se studenty jsem komunikovala prostřednictvím aplikace 
What´s up v uzavřené skupině, tudíž nebyl problém zjistit, zda 
někdo ze studentů nemá nějaké starosti nebo se domlouvat na 
dalším programu.  
 
V sobotu jsme společně naplánovali návštěvu Brightonu, a 

jelikož se nám počasí vydařilo, 
někteří se dokonce hezky opálili. Bohužel v neděli nám již 
počasí nepřálo, tak jsme zůstali v Portsmouth. Navštívili jsme 
rodný dům Charlese Dickense a mezinárodní přístav.  

Na další víkend jsem studentům naplánovala společnou 
návštěvu Spinnaker Tower, vyhlídkové věže v Portsmouth a 
cestu na hrad v Portchestru. 

V pondělí dopoledne jsem odjížděla z Portsmouth s 
hodinovým zpožděním kvůli hustému provozu díky státnímu 
svátku.  Nakonec se mi podařilo dorazit na letiště včas. Do 
Prahy jsem přiletěla ve 21:10 hodin. Studenti se bez 
komplikací vrátili domů v sobotu odpoledne 13. května. 

 
Stáž hodnotím velice kladně. Studenti se chovali zodpovědně a samostatně. Agentura měla 
profesionální a zkušený přístup. Také všichni studenti hodnotí stáž nesmírně pozitivně.  
Někteří dokonce získali i pracovní nabídku další spolupráce. 
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