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Jakub Bradáč, Dwinex Sheet Metal Limited, Anglie
Byl jsem na stáži ve městě Portsmouth v Anglii na 4 týdny. Díky naší Střední průmyslové škole technické
v Jablonci nad Nisou a grantu Erasmus+, o který si škola zažádala.
Pracoval jsem spolu s mým spolužákem v malé firmě Dwinex Sheet Metal Limited, která má celkem deset
zaměstnanců. Tato firma se zabývá výrobou součástí z plechu a kovových profilů. Ohledně pracovního kolektivu
nemám žádné výtky, byli přátelští, pomohli s problémem, vysvětlili, co se jak dělá a také brali ohled na to, že
nejsme z Anglie, ale z České republiky a případné nedostatky v anglickém jazyce nám pomohli doladit.
Ve firmě jsm e neměli pevně daný post, a tak jsm e dělali od každého kousek, začali jsm e balením finálních
výrobků do krabic a jejich přípravu na expedici k zákazníkovi. Následovali složitější úkoly jako je sváření
profilů a broušení svařených součástí, poté už nás pustili na lisy, ohýbačky a automatické CNC lisy, u kterých
stačilo jen dobře upnout materiál a doplňovat provozní kapaliny. Z pracovního hlediska mi praxe přinesla to, že
jsem se naučil lépe pracovat v kolektivu, kde na práci jednoho člověka navazuje práce druhého. A pokud jsem se
náhodou s prací zpozdil, tak mi kolegové pomohli, což mě velmi potěšilo.
Ke zdokonalení cizího jazyka a rozšíření slovní zásoby pomůže jakákoliv praxe v zahraničí. Denní používání
angličtiny mě pomohlo v tom, že už se nebojím mluvit jiným jazykem s cizími lidmi a také jsem schopný bavit
se o svém oboru spolu s kolegy v práci. Také lépe rozumím a nemám problém rychle odpovědět.
Se stravováním je to oproti České republice opravdu jiné, v Anglii se za hlavní jídlo dne považuje večeře, oběd
vynechávají a místo toho celý den svačí. Obecně Angličané žijí skromně a jednoduše v malých řadových
domech.
Ve volném čase jsme chodili na vycházky do centra města a za zábavou nebo jsme odpočívali po práci doma. Na
výletě jsm e byli v Londýně, prošli jsm e okolo Buckinghamského paláce na Trafalgarské náměstí až
k londýnskému oku, poté následoval Big Ben, London Tower a Tower Bridge.
Z grantu jsm e měli hrazeno ubytování, stravování, MHD i letenky.
Před odjezdem jsm e absolvovali ve škole přípravný kurz angličtiny, na který jsm e chodili jednou týdně před
vyučováním a probírali jsm e témata, se kterými bychom se mohli setkat na stáži. Příprava mi určitě pomohla se
slovní zásobou a psychickou přípravou na měsíc v zahraničí.
Za tuto možnost jet pracovat do zahraničí jsem víc než rád, zlepšení v jazyce, práce v kolektivu a poznání nové
země je pro mě úžasným zážitkem a přínosem do života. Mým cílem bylo získat pracovní zkušenost v zahraničí
a to se mi vyplnilo.

H

Spolufinancováno
z programu Evropské unie
Erasmus+

Daniel Bruna - Dwinex Sheet Metal - Anglie
Byl jse m na stáži v přístavním m ěstě Portsm outh v A nglii. Strávili jsm e zde 4 týdny. T uto
stáž nám um ožnila podniknout naše škola - S P S T Jablonec nad N isou a program E rasm us+.
V práci jsm e si m useli zvyknout m luvit anglicky a kom unikovat
s ostatním i spolupracovníky. Poté jsm e začali dělat lehčí práce, ja k o je
balen í výrobků do krabic a následné p o sílání na expedici. Po nějaké době
nám začínali rozdávat úkoly více m anuální. P racování s ruční bruskou,
se stolní vrtačkou, lisem na ohý b án í výrobků, ohýbačkou na tyče. M ěl
jse m skvělé spolupracovníky, byla to dobrá parta, kde se nikdo nehádal a
každý um ěl přijm out zodpovědnost za své chyby.
B ydleli jsm e v m além dom ečku, kde žila rodina ve složení - m ám a, 2
synové a 2 psi. Společně s ubytováním jsm e m ěli také zajištěné snídaně a
večeře v rodině. K e snídani většinou byly lupínky zalité m lékem nebo
toust nam azaný džem em . O bědy a svačiny jsm e si m useli kupovat.
V ečeře byla ja k o hlav n í jíd lo dne, takže byla teplá a povětšinou výborná.
V e volném čase jsm e chodili na výlety nebo jsm e poznávali m ěsto.
D íky grantu jsm e m ěli m ěsíční jízd en k y , takže jsm e m ohli je z d it po celém m ěstě zadarm o.
Před odjezdem na stáž jsm e dostali za úkol strávit 20 hodin v OLS což je on-line jaz y k o v á
podpora přím o od projektu E rasm us. D íky tom uto kurzu jse m si zlepšil angličtinu.
Stáž se velm i vydařila a doufám , že i m ladší žáci budou m ít m ožnost absolvovat tento zážitek.
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Tomáš Černík, Source Tech, Anglie
Na stáži jsem byl v překrásné Anglii, přesněji v Portsmouthu, a pracoval jsem ve firmě jménem
Source Tech.
Dostal jsem tuto příležitost díky mé škole Střední průmyslové škole technické v Jablonci nad Nisou a
programu Erasmus+ za což mnohokrát děkuji.
Pracoval jsem ve firmě zvané Source Tech. Firma Source Tech sídlí
kousek od pobřeží „Lee on the Solent“ a zabývá se výrobou či opravou
dotykových obrazovek a instalací samotných obrazovek do nábytku a
dalšího vybavení. Firma působí v oboru elektrotechniky i mechatroniky,
jelikož pracují s různým upevněním obrazovek na stojany, i úpravami
televizí zevnitř. Pracuje zde zhruba 16 lidí, z toho 3 dělají montáže a
zbytek práci v kanceláři jako jsou např. objednávky a kontrola zboží.
V práci jsem se většinou zabýval přesouváním televizí, skládáním
stojanů, totemů a stolů s integrovanými displeji, a rozebíráním
obrazovek. Obrazovky měli velikosti úhlopříčky od 43 palců až do 85
palců a všechny měli rozlišení 4K s dotykovými funkcemi. Opravoval
jsem také obrazovky, jak na venek, tak i uvnitř. Dále jsem rozebíral a
montoval zástrčky do zásuvek. Pracoval jsem i s černou barvou ve spreji,
se kterou jsem sprejoval jak držáky na zeď pro samotné televize či
šroubky pro totemy. Také jsem občas jel s mým nadřízeným na různé
pracovní cesty například do Londýna apod.
Na stáži jsem se naučil, jak lépe komunikovat se spolupracovníky v angličtině a zdokonalil jsm e se
v oboru mechatronika. Osvojil jsem si manuální práci s nářadím a rozebíráním obrazovek a zlepšil
jsem se v tom, co jsem již uměl ze školy, jako je montování zástrček do zásuvky a práci s kabely
včetně opravování základních desek. Také jsem si vyzkoušel práci s barvou (přesněji se sprejem) ve
které jsem doposud netušil, že vynikám. Stáž jsem si hodně užil.
Ubytování a stravování bylo absolutně v pohodě, jelikož bylo uhrazeno z grantu.
Stejně jako MHD i letenky. Postele byly naprosto báječné, jídlo vynikající a
atmosféra skvělá.
Ve volném čase jsem se procházel po městě, dále jsm e s paní učitelkou jeli do
Londýna, kde jsem byl ve známém Londýnském Oku, viděl jsem Big Ben a další
úžasné památky.
Na stáž jsem se připravoval hlavně prostřednictvím OSL což je on-line jazyková
podpora na internetu přímo od programu Erasmus, kde jsem dělal různé anglické
testy, probíhalo to naprosto skvěle. Dále jsem každý čtvrtek měl navíc jednu
hodinu přípravného kurzu angličtiny s paní učitelkou Jiříčkovou. V kurzu jsem se
naučil hlavní a nej používanější slovíčka, fráze a dále zvyklosti v Anglii. Tato
příprava byla velmi užitečná v konečném výsledku, jelikož pro mě pak bylo lehčí
si na nové prostředí zvyknout.
Stáž byla neuvěřitelně báječná, určitě bych jel na další, pokud bych měl tu šanci v budoucnu.
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Petr Feix, Byng Auto’s, Velká Británie.
Na stáži jsem byl v Anglii, ve městě Portsmouth, a pracoval jsem v autodílně jm énem Byng Auto's.
Tuto příležitost jsem dostal díky naší škole Střední průmyslové škole technické v Jablonci nad Nisou a programů
Erasmus+.
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Firma Byng A uto's leží zhruba ve středu Portsmouth a zabývá se převážně opravou
automobilů jakékoli značky. Je to menší firma o šesti zaměstnancích. Autodílna je velmi
dobře technicky i organizačně zařízená.
Na praxi jsem se naučil pracovat s mechanickou i elektronickou částí aut. Z mechanické
stránky jsem si vyzkoušel výměnu kol, pneumatik, karosérií, řemenů, brzdových kotoučů a
destiček. Z elektriky jsem si vyzkoušel výměnu světel, displejů, cívek a dále jemnou
elektroniku v automobilech.
Zjistil jsem , že bych mohl pracovat jako automechanik jak v České republice, tak i
v zahraničí. Práce s automobily byla pro mě naprosto nová, jelikož nestuduji obor
automechanik, ale snažil jsem se využít své znalosti ze školy, co nejvíc to šlo. Nejnovější
pro mě byly cívky v motoru, protože pro výměnu cívek je potřeba odmontovat pár částí
motoru. Jsem velmi rád za to, co jsem se naučil a myslím, že to v budoucnu využiji.
Osobně jsem si zlepšil jak výslovnost, tak i porozumění britskému přízvuku a slangu, který
pro mě byl ze začátku oříškem. Také jsem si objasnil pár slovíček, u kterých jsem si nebyl
úplně jistý s jejich významem.
Za mě bylo ubytování i stravování naprosto v pořádku a byl jsem nadmíru spokojen. Byl jsem
ubytovaný v menším domku na kraji města. Stravování bylo lahodné a řekl jsem si i o pár
receptů od naší hostitelské rodiny.
Volný čas jsem trávil chozením po městě s přáteli, nebo procházkami v blízkém parku. Co se
týče výletů tak jsm e se spolužáky navštívili starý Portsmout či Londýn. S kolegy z práce jsem
navštívil Wales.

Díky programu Erasm us+jsm e obdrželi grant, ze kterého jsm e měli hrazené MHD, letenky, ubytování i kapesné.
Před odletem na tuto stáž jsm e podstoupili přípravné hodiny angličtiny, které nás připravily na tuto stáž a
zároveň jsm e absolvovali samostatnou jazykovou přípravu v programu OLS od projektu Erasmus. Tyto
přípravy, jak online kurz tak jazykové hodiny ve škole byly velmi přínosné a dodaly mi sebevědomí, díky
kterému se již nebojím mluvit anglicky.
Z mého pohledu se tato stáž vydařila více, než jsem očekával. Vše proběhlo bez problémů a jsem nadmíru
spokojen jak se znalostmi, které jsem nabyl na praxi, tak i s kulturním obsahem stáže.
Mým největším úspěchem jsou nové znalosti. Naučil jsem se toho spoustu a zjistil jsem , že díky mému oboru
mohu nalézt uplatnění, kde budu chtít. A k mému překvapení mi byla na praxi nabídnuta práce, kterou
v budoucnu možná rád využiji.
Nejlepším zážitkem se stal náš výlet do Londýna, kde jsem se po dlouhém čekání podíval do Londýnského Oka,
o kterém jsem snil od osmé třídy základní školy, kdy jsem se do Londýna podíval poprvé. Tuto příležitost mohu
všem vřele doporučit.
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TIBOR HANZLÍK, COBRA PRECISION, UK
Na stáži jsem byl v Anglii ve městě Portsmouth na 1 měsíc.
Tato zkušenost mi byla umožněna díky naší škole Střední průmyslové škole technické a projektu
Erasmu+.
Pracoval jsem ve firmě Cobra Precision, která vyrábí bezpečnostní boxy do bankomatů proti
krádežím.
Kolektiv byl velice sympatický a milý. Měl jsem pocit jako by to byla rodina.
Mou pracovní náplní byla obsluha a programování CNC strojů a menší
dílenské práce, jako je broušení, lepení, stříhání a počítaní dílů.
Díky praxi jsem se zlepšil v programování. Po prvním vysvětlení jsem
všemu porozuměl a to díky vřelému přístupu pracovníků.
Zdokonalil jsem se hlavně v porozumění mluveného jazyka přímo od
rodilého Angličana, z čehož jsem měl asi nej větší obavy.
Ubytování i stravování bylo dobré. Měl jsem svůj klíč a domů jsem mohl
přijít kdykoli. Byl jsem ubytován v malém domečku, kde žila rodina - 2
kamarádi, kteří se o nás starali.
Ve volném čase jsem chodil a jezdil po městě a poznával jeho památky.
Na výlet jsm e jeli do Londýna.
Ubytování, MHD i letenky mi hradil program Erasmus +.
Před odletem jsem chodil na přípravné kurzy, kde jsm e probírali potřebnou slovní zásobu týkající se
našeho oboru v anglickém jazyce. Zlepšoval jsem svou angličtinu.
Stáž byla naprosto bezchybná a velice jsem š iji užil, nic bych neměnil a vrátil bych se klidně zpět.
Nej větší úspěch byla pro mě nabídka vrátit se o prázdninách a pracovat pro firmu.
Nejvíce mě překvapila anglická mluva. Ze začátku jsem nerozuměl téměř žádnému slovu, ale ke konci
jsem byl schopný poslouchat a odpovídat bez problémů. Stáž se velmi vydařila a doufám, že bude
možnost, aby mladší studenti absolvovali takový zážitek.

Lukáš Janalík, Source Tech, Anglie
Na stáži jsem byl v Anglii ve městě Portsmouth na 4 týdny.
Předem bych chtěl poděkovat Střední průmyslové škole technické v Jablonci nad Nisou a také programu
Erazmus+ že jsem mohl absolvovat tuto stáž v cizí zemi.
Pracoval jsem v Source Tech kousek od města Portsmouth, kde
jsem bydlel. Firma se zabývá montáží kiosků a podstavců a taky
elektroinstalací monitorů a obrazovek do nich. Firma poté
provádí kompletaci, kdy monitory zasadí do konstrukce a
následně je buď prodává, půjčuje, pronajímá nebo opravuje,
podle druhu zakázky. Většinou se jejich výrobky používají na
představování zboží jiných firem. Pracuje zde cca 16 lidí z toho 5
zaměstnanců na montáži a zbytek je v kanceláři, kde se zabývají
zakázkami, předprodejem apod.
Na stáži jsem většinou pracoval s televizemi, ať to bylo
přesouvání nebo zabudovávání do konstrukce kterou jsme se
spolužákem a dalším kolegou smontovali dohromady nebo jsme
přímo manipulovali se softwarem a hardwarem dané televize
tak, aby byla kompatibilní s čímkoliv, co zákazník potřeboval.
Dále jsem montoval různé konstrukce s motorem, které
zajišťovali televizi posouvání. Také jsem lepil skla s folií, která
umožňovala dotýkání se obrazovky anebo jenom samotná skla,
která jsem musel vždy zkontrolovat a zjistit, zda nejsou
poškozená. Dále jsem vrtal díry do konstrukcí a řezal materiál tak, aby šly vyrobit přesné délky pro televize.
Obrazovky byly vždy v rozlišení 4K a o velikosti 43 až 85 placů úhlopříčky.
Na stáži jsem se zdokonalil v anglickém jazyce, také jsem se zlepšil v manuální práci s nářadím,
opravováním elektrických komponentů, rozebíráním monitorů a zlepšil jsem se ve znalostech, které
potřebuji ke svému oboru mechatronika.
Byli jsme ubytovaní v rodinách a musím říct, že jsem si to moc užil,
měli jsme báječnou rodinu, která se o nás starala, prala nám 1
týdně, vařila každý den večeře a nakupovala nám, takže jsem si
mohl udělat cokoliv k jídlu kdykoliv jsem chtěl. A hlavně vše bylo
hrazeno z grantu, který jsem dostal, stejně tak MHD i letenky.
Ve volných chvílích jsme s paní učitelkou poznávali město
Portsmouth. Byli jsme také na výletě v Londýně, kde jsme viděli Big
Ben, London eye, trafalgarské náměstí a samozřejmě Tower bridge
či Oxford Street.
Jsem moc rád, že jsem se mohl zúčastnit téhle stáže a kdybych měl
možnost, určitě bych jel znova a klidně na delší dobu.
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Kryštof Knop, The IBD Partnership, Anglie
Na stáži jsem byl v Anglii, konkrétně ve městě Portsmouth na 4 týdny. Díky Střední průmyslové škole technické
v Jablonci nad Nisou a programu Erasmus+.
Pracoval jsem ve společnosti The IBD Partnership, která zprostředkovávala výměnné pobyty a stáže pro studenty
z jiných zemí. Pracovní kolektiv byl velmi příjemný a ochotný. I když tato organizace nebyla přímo zaměřená
na kreslení ve 3D programu, přesto jsem dostal práci zaměřenou na vytváření 3D modelů. Vysouváním nebo
rotací 2D náčrtů jsem dělal 3D modely, které jsem dále upravoval zkosením, zaoblením a dával je do sestav.
Kreslil jsem např. věšák, motor automobilu se čtyřmi písty a 10 budov.
Na stáži jsem si nejvíce procvičil svojí angličtinu a znalosti v programu AutoCAD Inventor, které jsem zde
hojně používal, následně jsem se naučil lépe pracovat v kolektivu s lidmi různých národností a zdokonalil jsem
se ve Wordu.
V angličtině jsem se nejvíce zlepšil v porozumění mluvenému slovu a písemnému projevu.
Ubytování bylo velmi příjemné, bydlel jsem u dvou kamarádu, kteří se o mě s mým spolužákem dobře starali.
Jelikož oba pracovali někdy až do noci, tak nám dali vždy vědět, v kolik se vrátí a kdy nám uvaří večeři, nebo
když už to nestíhali, tak nám večeři nechali připravenou, abychom si jí mohli jenom ohřát.
Ve volném čase jsm e se spolužákem objevovali okolí Coshamu, kde jsm e bydleli. Dále jsm e o víkendech
podnikali výlety s paní učitelkou, procházeli jsm e si Portsmouth a byli jsm e jeden den v Londýně.
Z grantu bylo hrazené ubytování, stravování, MHD a také letenky.
Před odletem na stáž jsm e se připravovali hodinami angličtiny navíc a kurzem OLS od programu Erasmus. Na
kurzu jsm e se převážně učili každodenní angličtinu s odpovídající slovní zásobou, která se nám poté na stáži
velmi hodila.
Z mého pohledu se stáž vydařila, poznal jsem nové prostředí, nové lidi, nové zvyky a dokážu se lépe spolehnout
na svůj úsudek a svoje schopnosti.
Můj největší úspěch bylo to, že jsem nezklamal ani jednoho z mých nadřízených a kolegů. S
některými kolegy jsem stále v kontaktu.
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Robin Kulda, 4PM Print, Spojené královští
N a stáži jsem strávil 4 týdny ve Spojeném království, ve městě Portsmouth. N a stáž jsem se dostal
díky Střední průmyslové škole technické a programu Erasmus+.
Ve Spojeném království j sem pracoval v organizaci 4PM Print, tato firma se zabývá tiskem a potiskem
věcí. Od triček, hrníčků až po auta. Firma vyrábí samolepky, plakáty a design pro nálepky, či potisky.
V pracovním kolektivu byli velmi milí lidé, kteří dokázali pomoci, s čímkoliv jsem potřeboval.
Ve firmě jsem pracoval s počítačovým programem SketchUp, CAD programem, který slouží k 3D
modelování a využívá se pro modelování budov, nábytku a věcí. Program je velmi jednoduchý oproti
Inventoru, který používáme ve škole, takže práce v něm nebyla až takový problém a dal se lehce
naučit. Využíval jsem funkce jako je vysunutí, rotace, zaoblení, zkosení a vybírání z obsahového
centra. Modeloval jsem interiér i exteriér firmy. Firmu jsem si přeměřil, načrtl a poté vymodeloval v
programu.
Z praxe jsem si odnesl velikou zkušenost z pracoviště a také co se týče komunikace v cizím jazyce.
Přiučil j sem se pár nových slovíček a frází. Získal j sem sebevědomí při mluvení, důležité j e se nebát
dělat chyby. Musíte si uvědomit, že nejste ve škole. Tady dělat chyby můžete a nikomu to nevadí.
Nikdo není tak hloupý, aby si nedomyslel vaší myšlenku, kterou se snažíte naznačit. Popřípadě vás
opraví a vy si budete pamatovat co příště změnit a jak říct vaši myšlenku správně. Moje rady tedy zní,
nebuďte svázaní, nebojte se dělat chyby, od toho je tato stáž, abychom se v angličtině zlepšili a přiučili
se novým věcem.
Ubytování je jedna velká náhoda, můžete se dostat do rodiny, která nemá zájem a dělá vám například
jenom večeři nebo se také můžete dostat do rodiny, která vám připraví snídani, oběd i večeři. V Anglii
je zvykem skromnost, takže baráky a místnosti v nich jsou malé a jídlo bývá nedochucené. Není zde
zvykem jídlo nějak kořenit, či dochucovat.
Volný čas jsm e trávili na výletech, např. jsm e navštívili pobřeží, památky Portsmouth a podívali jsme
se i do Fondýna. Musím vyzdvihnout, že ubytování, stravování, MHD i letenky byly placeny z grantu,
takže se nemusíte bát, že něco budete platit.
Před stáží se musíte zúčastnit přípravných kurzů angličtiny, kde se přiučíte praktickým věcem, jako je
například rozhovor v běžném životě.

Jsem rád, že jsem se mohl této stáže zúčastnit. Je to velká zkušenost do života a to nejen pracovní.
Velmi rád bych tento program doporučil i ostatním studentům školy, pokud se chtějí přiučit novým
věcem, co se týče práce v oboru a obohatit svojí slovní zásobu anglického jazyka.
Největší úspěch je, že jsem se dokázal postarat sám o sebe v zahraničí a dokážu si představit dospělý
život pracujícího člověka. Jste zodpovědný sám za sebe a za to jsem byl moc rád. Občas je to těžké,
ale časem si zvyknete a nastavíte si svůj režim, který vám vyhovuje.
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David Schovánek, Dynamic Laser Solutions, Velká Británie
Na stáži jsem byl ve Velké Británii. Byl jsem ubytován v jižní části země, ve městě Portsmouth.
Celkově jsem zde strávil 4 týdny.
Tohoto projektu jsem se mohl zúčastnit díky Střední průmyslové škole technické v Jablonci nad Nisou a
programu Erasmus+.
Byl jsem zaměstnán ve firmě Dynamic Laser Solutions, která se specializuje na výrobu skenerů, které
snímají mikročipy, firma také vyrábí rozvodové skříně.
V práci jsem pracoval s SMD destičkami a s komponenty, které jsou
na nich připájené. Ze začátku jsem se seznamoval, jak používat páječku a jak
s ní sundat různé součástky např. kondenzátor, tlačítko, diodu. Poté jsem
jmenované součástky pomocí páječky přidělával. Později jsem byl seznámen
s použitím horkého vzduchu pro odendávání součástek jako je mikročip nebo
kapacitor.
Nové pro mě bylo doslova všechno, jelikož jsem strojař a né
elektrikář. Jediné, co jsem již znal, bylo to, že když přiložím páječku, která je
rozehřátá nad teplotu tání slitiny cínu tak se jmenovaná slitina rozteče. Na
stáži jsem se také naučil, jak určité komponenty sundat z SMD destičky a
zaseje přidělat, například jak sundat mikročip pomocí horkého vzduch a zase
jej přidělat také pomocí horkého vzduchu. Také jsem se naučil, jak sundat
kondenzátor a přidělat ho, a jak odpájet tlačítko a dát na jeho místo jiné
tlačítko. Ke konci stáže jsem byl schopný přidělat komponenty bez
jakýchkoliv vad.
V průběhu pobytu jsem se z hlediska anglického jazyka zlepšil v
porozumění mluveného slova a také ve výslovnosti.
Ubytování se od našeho moc neodlišovalo a stavování bylo v podstatě
hranolky + cokoliv jiného.
Ve svém volném čase jsem se potuloval po městě. Byla nám také
poskytnuta možnost výletu do hlavního města, Londýna, na tomto výletě jsem
se dozvěděl, že toto město je plné lidí, které se vás snaží obrat o peníze pomocí
jednoduchých her, které mají pod kontrolou.
Z grantu, který nám byl poskytnut programem Erasmus+ bylo hrazeno
ubytování, letenky, stravování a MHD.
Před odjezdem, jsem se spolu se svými spolužáky účastnil přípravných
kurzů, kde jsem si rozšířil své vědomosti v cizím jazyce.
Z pobytu, stravy a práce mám velice pozitivní emoce.
Můj největší úspěch, kterého jsem dosáhnul na stáži je, že jsem se ani jednou
neztratil.
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Veronika Boháčové, Glofend Technologies Ltd., Irsko
Letos jsem se podívala do města Sligo v Irsku na 4 týdny a to díky Střední průmyslové škole technické
v Jabloneci nad Nisou a projektu Erasmus+.
Pracovala jsem ve firmě Glofend Technologies s mikropočítačem Raspberry pi. Ten
jsem naprogramovala tak, aby přijmul signál z magnetického senzoru. Glofend se
zabývá vývojem chytré zabezpečovací techniky do normální domácnosti. Moje
práce se zakládala na programování jazyka a elektrotechnice. Nejprve jsem
nainstalovala OS na Raspberry pi, dále jsem nainstalovala všechny potřebné
knihovny a vybrala jsem si vstupy/výstupy (GPIO) které budu používat. Poté mi šéf
přinesl papír se schématem zapojení přijímače k Raspberry, ten jsem podle návodu
zapojila a začalo mi to přijímat signál, který jsem musela dekódovat a k tomu mi
poskytnul bezejmenný dekodér bez jakéhokoliv dokumentace a informacích o něm.
Dekodér jsem se pokusila zprovoznit, ale nešlo to, signál, který se mi předtím zobrazoval,se zobrazovat přestal.
Usoudila jsem proto, že ho používat nebudu. Zaměřila jsem se na dobu, kdy se signál periodicky opakuje.
Jednou mi také šéf řekl, abych šla pomoci s instalováním vysoušeče rukou na toaletách. Ten jsem zapojila podle
barev (L,N,Pe) a následně jsem ho musela odinstalovat a odnést, protože se šéf dozvěděl, že se zeď na toaletách
bude bourat. Po zbytek praxe jsem upravovala fotky ve Photoshopu. Šlo o
obrázky výrobků, které budou následně umístěny na webové stránky firmy.
Na praxi jsem se naučila pracovat s mikropočítačem a ověřila jsem si znalosti
z oborů mechatronika a elektrotechnika. V práci mají pomalejší tempo než u nás
v ČR. V anglickém jazyce jsem si ucelila skladbu vět, naučila se pár nových
slovíček a potvrdila si znalost anglických pojmů v oboru elektrotechnika.
Ubytováni jsm e byli v rodinách. Já jsem konkrétně bydlela v Cartron (část Sliga).
Rodiny byli velmi milé a jídla jsm e měli až moc. Ve volném čase jsm e jezdili na výlety jako například do
Dublinu a Donegalu. Viděla jsem Copes Mountain, Holy Well, vodopád D evifs chimney, přístav v Mullaghmore
a s rodinou jsm e šli i do kina. Dále jsm e si prohlédli město Sligo a účastnili jsm e se průvodu na den Sv. Patrika.
Z grantu jsem měla hrazené ubytování, stravování, letenky a jízdenky na autobus. Před odjezdem jsme
absolvovali ve škole přípravný kurz angličtiny, kde jsm e se seznámili s tradicemi a zvyklostmi dané země. Dále
jsme všichni museli pracovat v OSL což je on-line jazyková podpora na internetu přímo od programu Erasmus.
Tato jazyková výuka byly hodně užitečná, protože byla nastavená pro vaši úroveň cizího jazyka.
V Irsku mě překvapilo, jak jsou lidé milí, přátelští a pozitivní.
Největší zážitek pro mě bylo to, když jsm e se z parkoviště měli dostat domů. Normálně to trvá cca 30 min chůze,
ale mi jsm e to šli přes hodinu a půl, do toho jsm e se několikrát ztratili a počasí nám také moc nepřálo. Promokli
jsme, zmlátili nás kroupy (mají tam 4 roční období v jeden den), ale zážitek to byl super.
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Jakub Cvejn - Engineering Documentation - Irsko
Byl jsem na stáži v Irsku na 4 týdny. Bydlel jsem v městečku Sligo, které má 20 000 obyvatel. Byl jsem tam díky
naší škole Střední Průmyslová Škola Technická Jablonec nad Nisou a programu Erasmus+. Pracoval jsem
v Engineering Documentation. Firma sídlí v centru Sliga. Pracují na tvorbě a správě projektů založených na
modelu (BIM), CADu a jezdí měřit na stavby. Zaměřují se tedy na detailní úpravy staveb. Jejich zákaznici jsou
nejčastěji stavební firmy. Firma je malá. Je to jednopatrová budova, která má hlavní pracoviště, kde pracuje 8
lidí. kteří kreslí v programu BIM a CAD a dvě menší pracoviště, kde pracují 4 lidé. kteří se zabývají
administrativou. Všechna pracoviště jsou vybavena počítači se dvěma až třemi monitory a moderním programem
AutoCAD. Dělal jsem tam pomocné práce, jako je např. vytisknout papíry ve formátu A I , které jsem následně
složil na formát A4 tak, aby byla vidět popisová tabulka výkresu. Učil jsem se pracovat v programu AutoCAD
od firmy Autodesk. Dále jsem dělal pořádek v archivu. V Excelu jsem vytvořil tabulku s projekty, které již firma
měla hotové. Po konzultaci jsem některé projekty z archívu vyřadil. Poté jsem převáděl výkresy na jejich firemní
rámeček a zapsal potřebné informace. To celé jsem pak exportoval do PDF. Jednou mě vzal kolega na půdu
tamního domu. kde jsem se učil měřit místnost a následně načrtnout plán půdy. Během praxe jsem poznal, co
všechno je potřeba nakreslit a připravit pro stavby. Práce v Irsku jsou pomalejší. Měl jsem mnohokrát hotovou
práci dřív, než čekali. Je důležité dávat pozor na jednotky, neboť používají také anglické palce. Během praxe
jsem si zlepšil slovní zásobu a písemný projev. Bydlel jsem u paní, která byla sama v domku. Naproti domu byl
výhled na moře. O jídlo nebylo nouze. K snídani vždy připravila toust, který jsem si mohl namazat, s čím jsem
chtěl a k tomu byli cereálie. Mohl j sem si uvařit kávu a čaj. K obědu j sem dostával balíček, který obsahoval
toust, ovoce, sušenku, balíček brambůrek a láhev vody. K večeři vařila teplé jídlo. V sobotu jsm e jezdili na
výlety pořádanou místní agenturou. Jezdilo se na známá místa jako je Dublin, nejvyšší útesy v Evropě apod. V
neděli jsm e měli volno. Všechno jsm e měli uhrazené a k tomu jsm e dostali kapesné na místní kulturu.
Před stáží jsm e absolvovali online kurz, do kterého jsm e měli individuální přístup a dále jsme ve škole chodili na
přípravný kurz angličtiny. Díky stáži mám otevřené dveře do této firmy, kde jsem pracoval a poznal nové lidi.
V Irsku jsou moc hodní lidé, kteří rádi pomůžou. I řidiči jsou více v klidu oproti českým řidičům.
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Malcolm S. Edwards / Engineering Documentation
Ireland, Sligo
Na odborné praxi jsem byl v Irsku ve městě Sligo na celé 4 týdny.
Díky naší škole SPŠT Jablonec nad Nisou a programu Erasmus+ jsem mohl mít praxi až v dalekém Irsku.
Pracoval jsem ve firmě Engineering Documentation, kde dělají s programem Auto-CAD, Revit a BIM. Moji
kolegové a zaměstnavatel byli báječní lidé a velmi mi zpříjemnili mou sedmihodinovou pracovní dobu.
Já osobně jsem většinu času pracoval v programu AutoCAD, kde jsem vkládal a zároveň doplňoval výkresové
rámečky a informativní značky do výkresů a legend. Občasně jsem opravoval výkresy a kontroloval je. Dodával
jsem razítka do výkresů. Poté jsem byl měřit rozměry půdy, kterou jsem následně nakreslil v AutoCADu.
Převáděl jsem výkresy z DW G do PDF a často jsem je i tisknul. Měnil jsem velikosti papíru, většinou na A I či
AO, které jsem i tisknul a skládal. Organizoval jsem archív a fotil vyřazené projekty. Pracoval jsem s Exelem do
kterého jsem doplňoval všechny projekty firmy.
Zlepšil jsem si dovednost v programu AutoCAD. Atmosféra i tempo práce mi přišlo uvolněnější než v České
republice.
M oje angličtina je víceméně plynulá, takže jsem se v jazyce moc nezlepšil, ale celkově pociťuji, že díky praxi
jsm e se naučil lépe komunikovat.
Ubytování bylo dobré. Dům byl menší, což mi nevadilo,
avšak náš pokoj byl velmi stísněný, což už mi trochu
vadilo, ale samozřejmě jsem se s tím dokázal smířit.
Strava byla výtečná a často jí bylo až moc.
Ve volném čase jsem většinou dělal věci do školy nebo
brouzdal po internetu. Když jsm e měli volné dny, tak
jsm e chodili na procházky nebo jsm e jezdili na výlety.
Výlety byly celkem čtyři. Jeli jsm e na nejvyšší útesy v
Evropě, podívali se na hrob známého básníka W.B.
Yeats, navštívili jsm e blízká města.
Z grantu jsem měl hrazeno ubytování, stravování, letenky, a ještě nějaké to kapesné.
Před odjezdem jsm e chodili na přípravně kurzy angličtiny. Také jsme měli online kurz OLS od projektu
Erasmus, ve kterém jsm e museli strávit min. 20 hodin. Vzhledem k tomu, že angličtina je jeden z mých
mateřských jazyků, tak mi tyto kurzy moc nepomohly. Zdály se mi ale velmi užitečné především pro spolužáky,
kteří s anglickým jazykem mají potíže.
Stáž proběhla bez jakýchkoliv problémů a jsem velmi nadšen, že jsem se této akce mohl zúčastnit.
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Tomáš Fischer- Abtech Precision- Irsko
Byl jsem na stáži v Irsku ve městě Sligo. Tato stáž trvala 4 týdny. Odbornou praxi v zahraničí jsem
mohl absolvovat díky mé škole Střední průmyslové škole technické a programu Erasmus+.
Pracoval jsem ve firmě Abtech Precision, která se zabývá CNC výrobou součástí do hydraulických
strojů. Firma má velmi dobrý pracovní kolektiv, který pracuje jako jeden tým a když má někdo s
něčím problém, řeší vše dohromady a tím pádem tam nevzniká negativní atmosféra.
Za úkol jsem měl různé činnosti, od úpravy materiálů až po samostatné obsluhování CNC strojů.
Tato praxe mi dala hodně nových zkušeností. Hlavním přínosem pro mě bylo odbouraní jazykové
bariéry a zdokonalení se v ovládání CNC strojů. Dále jsem si díky stáži zlepšil ústní projev
v anglickém jazyce.
Ubytovaní bylo bez problémů, byl jsem velmi spokojen s rodinou, která se o nás starala. Celkově
musím říct, že se Irové chovají velmi mile a přátelsky.
Stáž byla placená z grantu, který zahrnoval dopravu, ubytování i jídlo. Během stáže nás agentura
vzala na plno výletů, na které nás vždy odvezl autobus zajištěný agenturou. Každou sobotu nebo
neděli byl nějaký plán a navštívili jsme tak mnoho míst, například Dublin, vodopády, Slieve League,
nejvyšší útesy v Evropě a plno další míst poblíž města Sligo.
Před samotnou stáží jsem docházel na přípravné hodiny angličtiny, díky kterým se mi zlepšila slovní
zásoba a také ústní projev.
Nejvíce mě ale potěšilo, když jsem byl na konci praxe schopen ovládat sám bez pomoci obsluhy tři
CNC stroje najednou.
Určitě bych doporučil tuto stáž každému, kdo se chce něco přiučit a nebojí se vyzkoušet něco nového.
Nelituji tohoto měsíce v zahraničí a rozhodně bych praxi znovu podstoupil a všem doporučil.
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Matěj Galbavý, Abtech precision, Irsko
Moje měsíční stáž probíhala v Irsku, bydleli jsme nedaleko města Sligo a do práce jsem se
přesouval do malého městečka Colooney.
Pracoval jsem v menší firmě, která se zabývá frézováním,
soustružením a to za použití CNC strojů. Firma se jmenuje
Abtech precision, přijímá různé zakázky a v tu dobu, co jsem
tam byl já, jsme vyráběli části pro hydraulické zvedáky.
Vyráběly se součásti od malých až po několikaset kilové. Já
jsem pracoval na CNC frézce. Moje práce spočívala
v obsluze, stroje. Vkládal jsem části na obrobení a poté
vyndal již obrobené součásti. Samozřejmě jsem 4 týdny
nedělal jen tuhle práci, dále jsem zapisoval hotové součásti
a připravoval je na expedici k zákazníkovi. Každý den byla
zábava, měli jsme zde příjemné spolupracovníky, kteří si s
námi rádi popovídali, a když bylo potřeba, nebyl problém
s tím, aby nám pomohli.
Největší přínos praxe bylo rozhodně to, že jsem viděl v praxi vše, o čem se ve škole učíme,
např. různé způsoby obrábění a použití strojů. Také bylo zajímavé vidět rozdíl v porovnání s
našimi firmami, vše šlo bez problému a o dost pomaleji než u
nás, každý pracoval ve svém tempu a nemusel hnát jako u nás.
Samozřejmě jsem se také zdokonalil v angličtině a to zejména
ve slovíčkách z oboru. Na praxi nás připravili také přípravné
kurzy ve škole a on-line výuka OLS od projektu Erasmus.
Ve volném čase jsme si mohli dělat, co jsme chtěli. Rodina,
kde jsme bydleli, nás rozhodně nijak neomezovala. Jídlo od
rodiny se skládalo z velké snídaně, menších obědů do práce a
poté velké večeře, něco jako náš oběd, a když nám to
nestačilo, tak jsme měli kapesné z grantu pro dokoupení všeho
potřebného. O víkendech jsme jezdili na organizované výlety,
například do Dublinu atd.
Stáž proběhla bez problému a bylo to pěkné zpestření naší
povinné měsíční praxe. Poznali jsme spoustu nových míst, novou kulturu a také mnoho
zajímavých lidí. Získal jsem kontakty pro své budoucí profesní uplatnění a možnost práce v
této firmě po dokončení studia.
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Jan Karpíšek, BCR Comply, Irsko
N a stáži jse m byl ve m ěstě Sligo (20 000 obyvatel) ležícím v severozápadním Irsku.
D íky naší škole S třední prům yslové škole technické v Jablonci nad N isou a program u
E ra sm u s+ jse m m ěl po dobu 4 týdnů příležitost vyzkoušet si pracovat v zahraničí.
Byl jse m zam ěstnán ve společnosti B C R C om ply, zabývající se vývojem softw aru pro
technickou dokum entaci sloužící inženýrům a architektům . Pom áhal
jse m s vývojem tohoto softw aru, přičem ž bylo zap o třeb í ovládat
dobře anglický ja z y k a být schopen m yslet a je d n a t za sebe, a
pracovat v kolektivu. V ětšinu své pracovní doby jse m pracoval na
počítači. Irové na rozdíl od C echů začínají pracovat kolem deváté
hodiny, m ísto brzkých ranních hodin, je ovšem jasn é , že dom ů se
vrací později. B ěhem m ého pobytu v Irsku jse m značně používal anglický ja z y k a to nejen
k dom luvě v zam ěstnání, ale i v rodině, kde jse m byl ubytován. D ozvěděl jse m se m nohé a
rovněž jse m vyprávěl o Č eské republice. R odina, u které jse m bydlel, vlastnila rodinný dom ek
poblíž po b řeží asi 20 m in chůze od firm y, kde jse m pracoval.
D ům to sice byl m enší, ale byl nádherně zařízený. V olný čas
jsm e m ěli v sobotu a v neděli. V sobotu ráno jsm e podnikali
výlety do okolí Sliga a nebo do hlavního m ěsta Irska, do
D ublinu. Shodou okolností jsm e byli i na D nu sv. Patricka, kde
jsm e se účastnili průvodu.
Z grantu, který nám byl poskytnut, se uhradila většina nákladů ja k o např. doprava, M H D ,
kapesné a další. N a konci stáže jsm e dostali certifikát a taktéž i E uropass, je n ž dokazuje praxi
v zahraničí a značně nám m ůže napom oci v žádosti o zam ěstnání.
V šem doporučuji nenechat si ujít tuto unikátní příležitost!! A aspoň se taky vydáte do světa

©.
Z a sebe a za všechny m é spolužáky vám přejem e hodně štěstí a zdaru na v aší s tá ž i!!!

Mykhaylo Matiko, Pharmaceutical Stainless
Supplies, Irsko
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Díky mé škole Střední průmyslové škole technické v Jablonci nad Nisou,
Belgická 4852 příspěvkové organizaci jsem měl možnost se zúěastnit
programu Erasmus+ a vycestovat na stáž do irského města Sligo.

Pracoval jsem ve firmě, která se jm enuje Pharmaceutical Stainless Supplies.
Tato firma se zabývá výrobou různých předmětů z chirurgické oceli. Velmi
často zákazník pošle do firmy koncept toho, co potřebuje vyrobit, a ve firmě
z tohoto konceptu vytvoří technický výkres, dle kterého pak výrobek bude
vyroben. Jsou také i větší firmy, které zašlou už hotové technické výkresy, dle
kterých pak firma postupuje. Pracovní kolektiv byl velmi přátelsky a v případě
jakéhokoliv dotazu mi vše ochotně vysvětlili.

V práci jsem vystřídal velké množství činností. Na začátku praxe jsem
pracoval s programem M icrosoft Access a jejich systémem Job Tracker,
pom ocí kterých jsem zapisoval odborné informace do serveru a spojoval je
s technickými výkresy. Dále jsem upravoval a vytvářel technické výkresy
a 3D modely. Také jsem měl možnost pracovat s helmou AR Microsoft
holo lens, do které jsem přidával 3D modely. Tato helma se používá při
navrhování.

Naučil jsem se pracovat s helmou Holo lens, lépe pracovat s novým
softwarem (Solidworks, DrawSight) a také jsem se naučil plánovat práci a
vybrat nejlepší cestu k jejím u ukončení.
V průběhu stáže jsem se zlepšil v porozum ění a ve volné konverzaci v anglickém jazyce. Také jsem si zvětšil slovní zásobu
pomocí odborných slov, které jsm e ve firmě používali.
Ubytovaní jsm e byly v hostitelských rodinách. Z hlediska stravy oproti České republice to je docela odlišné, v Irsku totiž
není zvykem klasicky oběd ale tzv. obědový baliček. Jako teplé jídlo jsm e měli večeři, kterou dělala rodina.
Ve volném čase jsm e byli na výletech, prvním výlet byl do Dublinu pak výlet k vodopádům, pláži a mnoho jiných menších
výletů do přírody.
Z grantu bylo hrazeno ubytování, stravování, M HD i letenky.
Před odjezdem jsm e měli přípravné kurzy, na kterých jsm e si vysvětlili některé situace, které můžou nastat a jak se v nich
chovat (a co je vhodně říci). Kromě toho jsm e se naučili základní slovíčka, která by se mohla hodit.
Stáž pro mě byla zajímavou zkušeností, při které jsem potkal mnoho různých lidi a naučil se hodně nového, proto jsem rád,
že jsem se stáže zúčastnil.
Na konci stáže mi byla nabídnuta práce po ukončení studia. Taky mi šéf řekl, že má hodně firem, s kterými spolupracuje
(některé z firem mi osobně ukázal) proto by nebylo problémem předat do firmy můj životopis, kdybych o to měl zájem.
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Daniel Sulimenko, BCR Comply, Irsko
Na stáži jsem byl v západním Irsku ve městě zvaném Sligo po dobu čtyř týdnů. Tuto stáž mi umožnila
absolvovat naše škola Střední průmyslová škola technická v Jablonci nad Nisou a program Erasmus+.
Pracoval jsem ve firmě jménem BCR Comply - tato firma vyvíjí nový software pro pomoc s
inspekcemi inženýrům či architektům, je to vlastně aplikace pro chytré telefony. Kancelář, ve které
jsem pracoval, byla velká asi 7x3 m a pracovalo v ní 5 lidí - já, můj spolužák ze
školy, ředitel, zástupce ředitele a spolupracovnice.
Na stáži jsem používal angličtinu, procvičil jsem si hledání na internetu a zdokonalil
jsem si své dovednosti v MS Excelu - vyhledával jsem potenciální klienty na
internetu, o kterých jsem dělal záznamy (vypisoval jsem kontaktní údaje do tabulky).
BNové pro mě bylo testování aplikací pro chytré telefony a to vkládáním dokumentů a

Ifotografií na server, testování off-line i on-line módů. Zlepšil jsem se v porozumění,
vyjadřování a dokázal jsem reagovat, co se angličtiny týče.
Ubytování bylo super, bydleli jsm e v rodinách. Rodina, ve které jsem bydlel já, byla příjemná a
vstřícná. Bylo tam teplo, měkké postýlky a rychlá wi-fi. Byl to rodinný dvoupatrový domek vybavený
2 koupelnami, kuchyní, 4 ložnicemi, obývacím pokojem a zahrádkou.
K snídani jsem si dělal buď toasty, bagetky nebo comflaky s mlékem. K obědu jsem si připravoval
obědové balíčky - toasty, jogurty, ovoce a zeleninu. Večeři nám vařila naše rodina, většinou šlo o
nějaký steak, rybu či čínské jídlo.
Ve volném čase jsm e prozkoumávali město nebo jsm e byli na různých výletech. Byl jsem se podívat
na vodopády, hory, jeskyně, přístavy, na nejvyšší útesy v Evropě, na keltské pohřebiště, na hřbitově, v
kostele, na pláži a u moře (oceánu).
Díky grantu jsem si vlastně nemusel vůbec nic platit - z grantu bylo hrazeno ubytování, stravování,
MHD i letenky. Před odletem jsem se připravoval pomocí lekcí angličtiny navíc a to nultou ranní
hodinu každý čtvrtek, kde jsm e se učili o irské kultuře, MHD a jak se domluvit v práci i při běžné
komunikaci. Také jsm e dělali on-line kurz angličtiny OLS ve volném čase.
Pomohlo mi to v rozvoji slovní zásoby.
Jsem rád, že jsem na stáž jel, protože jsem poprvé navštívil vzdálenější cizí
zemi a poprvé jsem letěl letadlem. Stále jsem v kontaktu s rodinou, která mě
hostila, i se šéfem z firmy.
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Sebastián Škůrek, Abtech precision, Irská republika
Na stáži jsem byl na západním pobřeží Irské republiky ve městě Sligo, které má kolem dvaceti tisíc obyvatel.
Strávil jsem v Irsku 4 týdny. Díky grantu, který naše škola dostala od projektu Erasmus+, jsem se mohl vydat na
skvělou cestu za poznáním jiné kultury a zároveň se něco přiučit. Program Erasmus+ si klade za cíl zvýšit
kvalitu kvalifikací a dovedností.
Pracoval jsem ve firmě Abtech precision, která vyrábí hydraulické součásti. Pracovní kolektiv byl velice
pozitivní.
Pracovní úkoly byly jednoduché, obsluha CNC stroje, pilování, trochu programování a měření.
Dokázal jsem se zdokonalit v mnoha věcech, například v měření a kontrolování dílů, které jsem vyfrézoval či
osoustružil. Také jsem se zdokonalil v programování.
V jazyce jsem se upřímně moc nezlepšil, ale ke konci stáže jsem už rozuměl většinou všemu.
Byl jsem ubytovaný u rodiny na statku, která byla nesmírně milá a večere jsem si nemohl vynachválit.
Volný čas jsem většinou trávil na počítači. Výlety byly úžasné, byli jsme v Dublinu a na nejvyšších útesech
v Evropě.
Z grantu jsm e měli hrazenou veškerou dopravu, ubytování a stravování.
Málem jsem zapomněl, nebylo to zcela zadarmo, museli jsm e chodit na přípravné kurzy (v angličtině), kde jsme
zlepšovali naši výslovnost a prohlubovali jsm e naši slovní zásobu. Hodnotím je pozitivně, jelikož jsem se
dokázal zlepšit v jazyce.
Stáž se vydařila na výbornou, jsem moc rád, že jsem byl vybraný. Rád bych ji doporučil i všem ostatním, jelikož
to je nezapomenutelný zážitek.
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Adam Tichý Erasmus+ Irsko
Měl jsem to štěstí se zúčastnit stáže v Irsku ve městě Sligo, byli jsm e tu na 4 týdny. Díky projektu Erasmus+
který nám zprostředkovala naše škola Střední průmyslová škola technická v Jablonci nad Nisou.
Pracoval jsem ve firmě Abtech Precision, hlavní náplní práce bylo obrábění součástí
pomocí CNC strojů. Firma vyrábí hydraulické součásti do různých zemědělských
strojů, například pro bagry nebo jeřáby. Pracovní kolektiv byl velice dobrý, seznámil
jsem se tu nejen s lidmi z Irska ale také s jedním Kanaďanem, se kterým jsem se v
průběhu praxe skamarádil.
Ve firmě nás nejprve zaměstnanci zaučili hlavně pro měření přesných rozměrů pomocí
posuvky a mikrometrického měřítka. Po získání těchto zkušeností jsm e byli přiděleni
ke strojům, zaměstnanci si nás rozdělili a každého z nás naučili, jak obsluhovat CNC
stroj, jak například vkládat a vyndávat polotovary do stroje, základní programovaní, výměnu vrtáku do stroje a
mnoho dalších věcí.
V práci jsem se naučil s novými stroji, které jsem předtím neměl šanci
obsluhovat a vyzkoušel jsem si spoustu věcí, o kterých jsm e se učili ve škole
pouze teoreticky. Moje úroveň angličtiny se určitě zlepšila, lidé v Irsku,
obzvlášť v severním mluví dost nesrozumitelně, přesto nebyl problém se s nimi
domluvit. Důležité bylo zachovat chladnou hlavu a zeptat se klidně i víckrát,
protože zdejší lidé jsou moc hodní a mají trpělivost.
Ubytování bylo super, měli jsm e půlku domu pro sebe. Paní, která se o nás starala, moc dobře vařila a s jídlem
nikdy nebyl problém. Ovšem museli jsm e si zvyknout na místní styl stravování, kterým se zde lidé řídí, a to že
k obědu mají pouze toust s ovocem a pitím, takže jsm e si museli do práce přikupovat jídlo navíc.
Ve volném čase jsm e s kamarády chodili po městě a poznávali zdejší místa a kulturu, nebo trávili čas v okolí
našeho domu. Převážně o víkendech jsm e jezdili na poznávací výlety v okolí Sliga a do Dublinu. Nej zajímavější
výlet byl jednoznačně na Slieve league Cliffs, největší útesy v Evropě, měli jsm e krásné počasí a výhled z útesů
byl vážně okouzlující.
Z grantu bylo hrazeno úplně všechno: ubytování, stravování, MHD i letenky, s penězi nebyl sebemenší problém.
Před odjezdem na stáž jsm e absolvovali přípravné kurzy angličtiny, ve kterých jsm e probírali jednotlivá témata,
která nás mohou v průběhu stáže potkat, a rozšířili jsm e si slovní zásobu o technické výrazy z oboru.
Stáž se mi moc líbila, jsem rád, že jsem mohl být součástí tak výborného programu bez jediné chyby. Prostředí v
rodině i práci bylo velice příjemné, jsou zde velmi milí lidé se smyslem pro humor. Krajina v Irsku je vážně
nádherná. Kdyby byla možnost je t na další stáž do Irska, tak bych jel moc rád.
Za největší úspěch na praxi považuji to, že jsem se v cizí zemi dokázal domluvit bez větších problému a zlepšil
si tím své sebevědomí v používání angličtiny.
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Adam Weiss, Glofend technologies, Sligo
Chtěl bych poděkovat mojí škole Střední průmyslové škole technické v Jablonci nad Nisou a programu Erasmus
+ za udělení grantu na stáž v Irsku ve městě Sligo na 4 týdny. Byl jsem ve firmě Glofend technologies. Byla to
začínající firma, která se zaměřovala na elektroniku. Snaží se pomoci starým lidem a pečovatelům v usnadnění
života, či práce.
Měl jsem za úkol navrhnout 3D model jejich nového
výrobku. Tento výrobek měl pomoci vychovatelům a
rodinám. Pracoval jsem v programu Autodesk Inventor.
Naučil jsem se používat pár nových funkcí tohoto
programu a zlepšil jsem se ve využívání funkcí naučených
ve škole. Dále jsem se naučil nová slovíčka z angličtiny,
především z denní mluvy a trochu technických pojmů.

Byli jsm e ubytováni v rodině, která měla dvě děti ve věku
6 a 8 let. Ukázali nám, kde co
najdeme v kuchyni, takže jsm e si
mohli kdykoli dojít udělat něco
k jídlo. V Irsku mají místo oběda jen
svačinu, většinou se jedná o sendviče
a večeře je považována za hlavní
jídlo dne.

Ve volném čase jsem se bavil se
spolubydlícími a koukali jsm e se
třeba na filmy. Byli jsm e na čtyřech
výletech. První byl Dublin a další
byly památky či místa poblíž Sliga.

Všechno bylo hrazeno z grantu, takže jsm e nemuseli řešit zaplacení ubytování, dopravy a stravy. Než jsme
odletěli na stáž, tak jsm e museli podstoupit online kurz. Dále jsme měli každý týden hodinu angličtiny navíc.
Jsem rád, že jsem na stáž jel. Nemusel jsem při stáži řešit nic. Zaměstnavatel mi poděkoval za odvedenou práci a
dal mi menší odměnu. Když jsm e přiletěli do Irska, tak na konci týdne se slavil den Sv. Patrika. Ve Sligu byl
průvod na oslavu tohoto dne. Toto město se také pokoušelo získat ocenění za nejvíce leprikonů na jednom místě.

