
 
Erasmus+ mobility žáků – odborné praxe v zahraničí 
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Rozhodl jsem se zúčastnit programu Erasmus+ a jet na stáž do 

zahraničí. Konkrétně jsem se rozhodl vypravit do Irska, do druhého 

největšího města jménem Cork. V tomto krásném městě jsem 

pobýval celé 3 týdny. Jako žák třetího ročníku jsem měl za povinnost 

se zúčastnit praxe a naše škola, Střední průmyslová škola 

elektrotechnická v Praze 10, nabídla celému našemu ročníku 

možnost nedělat praxi v České republice, nýbrž v zahraničí. Projekt, 

díky němuž jsem se podíval do Irska, se jmenuje Erasmus+. Po 

příletu do Irska jsem se dostal do malinké firmy Irish Radio International. Opravdu malinké, firma má v podstatě 

jen jednu místnost. Jak již název napovídá, tak se jedná o rádio. Přesněji rádio, které si dalo za úkol vysílat ne tak 

obvyklou hudbu a zároveň být startovní můstek pro začínající nadané 

irské talenty v oblasti hudby. Od šéfa mi bylo sděleno, že rádio potřebuje 

nové webové stránky, jelikož jejich stávající jsou designově i programově 

velmi zastaralé. Hned první den jsme tedy prodiskutovali, co by na 

stránce nemělo chybět, jakou má vizi a rovněž čemu bych se měl 

vyhnout. Dostal jsem poměrně složité požadavky na funkcionality webu 

a v podstatě hned mi bylo jasné, že pokud bych na této stránce měl dělat 

sám, tak se budu muset soustředit na programování, nikoliv na design 

stránky. Stal se však zázrak a můj spolužák byl přeřazen ke mně. Tudíž 

jsme si mohli práci rozdělit tak, abychom zvládli jak stránku funkční, tak 

designovou. S designem jsem začal velmi jednoduše – návrhy na papír. To samozřejmě trvalo nějakou dobu, 

protože člověk házet návrh za návrhem, jak na běžícím pásu, zkrátka nedokáže. Ale nakonec po několika dnech 

jsem vytvořil několik návrhů, které jsem ukázal šéfovi. Vybral si jeden konkrétní a ten jsem začal předělávat do 

elektronické podoby ve Photoshopu. Po dokončení návrhu ve Photoshopu jsme se pustili do psaní webu. Využívali 

jsme HTML, CSS, JS, nebo také jQuery. Při tomto procesu jsme narazili na mnoho problémů, ale většina z nich se 

nám podařila vyřešit. Po úspěšném napsaní hlavní stránky jsme se dostali k poslednímu úkolu, kterým byl 

redakční systém. Na základě požadavků šéfa jsme se totiž rozhodli napsat vlastní redakční systém. To bylo pro 

nás velmi obtížné, zejména kvůli správnému zabezpečení, ale nakonec jsme ho opravdu vytvořili. Osobně jsem 

se oborově moc toho nenaučil. Většinu věcí jsem totiž uměl již dřív. Ale samozřejmě se mi zlepšily mnohé 

dovednosti. Ku příkladu nyní umím zkratky ve Photoshopu, tudíž se efektivita mé práce značně zvýšila. Zato se 

mi zlepšil značně anglický jazyk. A to ve mnoha ohledech – porozumění, 

schopnost diskutovat, ale také se mi značně zlepšila slovní zásoba. V Corku 

jsme byli vždy po dvou ubytováni v rodinách. Naše rodina byla velmi milá a 

početná – bylo zde 5 dětí. S jídlem nebyl žádný problém. Nejčastěji jsme 

snídali cornflaky s mlékem nebo toast. Na oběd jsme vždy měli přichystaný 

sandwich, což nám často nestačilo, tak jsme si kupovali dodatečně jídlo 

v obchodech. Na večeři jsme dostali vždy teplé jídlo. Nejčastěji to však byla 

příloha s 5 různými chilli a maso. O víkendech jsme chodili po výletech po 

Irsku, či jen okolí Corku. Byli jsme na mnoha krásných místech. Za zmínku 

stojí rozhodně autobusová výprava po Ring of Kerry, která zahrnuje národní park Killarney a jihozápadní pobřeží. 

Byli jsme ale také na mnoha jiných místech: Blarney Castle, Blackrock Castle, Kinsale, Cork City Gaol. Z peněz, 

které jsme dostali od Evropské unie, nám bylo uhrazeno ubytování, stravování a letenky. Dále jsme dostali další 

peníze, které jsme využili na platbu MHD, dokoupení jídla a dalších nutných výdajů. Tento grant pokryl všechny 

naše výdaje, tudíž jsme ze svého nemuseli nic platit. Abych byl na toto všechno připraven, tak jsem navštěvoval 

přípravné kurzy, kde jsme si měly za úkol zlepšovat angličtinu. 

V celku se velmi tato stáž povedla a jsem velmi rád, že jsem se jí mohl zúčastnit. 

 


