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V letošním roce dostala naše škola grant od evropského programu Erasmus+. Díky tomuto grantu
mohlo vycestovat celkem 14 studentů za hranice našeho státu. Ze 3. Ročníku vycestovalo do oblasti
West Midlands 7 studentů na 21 dní.
Hned, jak jsem se o této možnosti, vyjet do zahraničí, dozvěděla, neváhala jsem a ihned jsem si
podala přihlášku. Poté proběhlo výběrové řízení, ve kterém škola posuzovala přihlášené studenty
podle absence, známek, chování, aby to byli opravdu studenti, kteří si to opravdu zaslouží.

V Anglii jsem pracovala v malé firmě Coleshill laboratories, Ltd. Je to firma, která se zabývá analýzou
pevných, ale i kapalných vzorků dodaných z okolních sléváren. Kapalné vzorky se analyzují na
chemickém přístroji zvaném ICP. Pevné se analyzují na přístroji Analyzátor kovů nebo se převedou do
roztoku pomocí HCl a H2O2 a dále se analyzují volumetricky nebo se vloží do přístroje ICP (zejména
slitiny hliníku a mědi).
V pracovních dnech jsem pracovala 8 hodin a to od 9 do 17 hodin odpoledne se třemi kolegy: Johnem
Watsonem, Richardem Pearsonem a Jenny Wigett. Má práce v této firmě byla velmi rozmanitá. Od
úklidu v laboratoři, ovládání ICP, spektrofotometru, Analyzátoru kovů až po volumetrické
a gravimetrické stanovení. Stáž v této firmě mi přinesla opravdu hodně pozitiv. Seznámila jsem se
lépe s analytickou chemií. Některé metody jsem už znala, jako například stanovení niklu, která jsem
dělala už ve škole, ale spoustu pro mě toho bylo nového, nové přístroje: ICP, spektrofotometr nebo
analyzátor kovů. Hodně jsem se, ale zlepšila v orientaci a v pohybu v laboratoři. Zlepšila jsem se jak
v odborné tak v běžné angličtině. Poznatky, které jsem na stáži získala, určitě využiji při dalším studiu
a určitě mi to pomůže při mém budoucím hledání práce, myslím si, že s touto zkušeností (praxí), mám
větší šanci se uchytit v perspektivní firmě s chemickým oborem.
Ve volném čase jsem se scházela s ostatními studenty, kteří bydleli na koleji. Společně jsme podnikali
výlety do Birminghamu, po Solihullu a také jsme se jeli podívat do Stratfordu nad Avonou, ve kterém
žil Shakespeare.
Ubytovaná jsem byla v Solihullu u paní Shirley. Byla jsem naprosto spokojená a nemohla jsem si na
nic stěžovat. Z grantu jsem měla hrazeno ubytování, letenku, MHD a stravování, které jsem si
kupovala sama.
Než jsem odjela na tuto stáž, musela jsem podstoupit povinné jazykové a přípravné kurzy, které mě
připravili na následující praxi. Kurz jsem měla jednou za 14 dní v pondělí po vyučování s paní
Beldovou. Zde jsem také vyplňovala různé dokumenty potřebné k odletu.

