Ondřej Veselý, Specialists Maintenance Products Ltd., Irsko
Podstoupil jsem zahraniční stáž díky projektu Erasmus+ a odcestoval jsem do Irska. Konkrétně
do města jménem Sligo. Stáž trvala 3 týdny. Možnost odcestování mi byla umožněna díky naší škole střední
uměleckoprůmyslové škole sklářské a předem zmíněnému programu Erasmus+. Pracoval jsem v organizaci
Specialists Maintenance Products, která se zaobírala distribucí dlaždic a kachliček společně s chemickými
přípravky, které měly tyto produkty udržovat či čistit. Pracovní kolektiv byl až nadmíru přívětivý. Bylo až
nečekané s jakými lidmi jsem měl tu možnost spolupracovat. Jejich ochota byla velmi velká a díky nim jsem tam
cítil jako doma. Moje pracovní úkoly byly zadávány mým šéfem, ale někdy se stalo, že jsem dostal práci i od
někoho ze spolupracovníků. Abych popsal svoje úkoly,
tak většinou obsahovaly plnění, víčkování a etiketování chemických přípravků, které jsem poté dával
na předem určené místo. Dále jsem místo plnění používal i poloautomatickou plničku, která tuto práci odváděla
za mne, také jsem připravoval kartónové vzorky na vystavení. Pracoval jsem s roztoky, zkoumal jejich vlastnosti,
podle toho jsem přizpůsoboval koncentraci, aby se co nejlépe aplikovaly. Praxe mi přinesla z hlediska práce
spoustu užitečných vlastností. Dokázal jsem se začlenit
do pracovního kolektivu, naučil jsem se naslouchat a využívat rady zkušenějších. Rád bych také zmínil, že jejich
pracovní tempo se trochu liší od našeho. Práce tam probíhá celkově pomaleji a
na efektivitu se moc nehraje. Hlavním důvodem proč jsem vůbec podstoupil tuto zahraniční stáž bylo za účelem
zlepšení nebo zdokonalení anglického jazyka. Myslím, že jsem se zlepšil v porozumění, mluvení, vyrovnání se s
nářečím či schopností reagovat. Ubytování a stravování bylo naprosto úžasné. Měl jsem to štěstí a dostal jsem
se do skvělé rodiny. Paní, která se o mně starala, tak vařila teplé jídlo každý den, dodávala skvělé obědové
balíčky a celkově jsem si to u ní velmi užil. Volný čas jsem spíše trávil mimo domov. Většinou ve městě, na
nákupech či na výletě, např. Slieve League
nebo Donegal. Musím podotknout, že jsem měl to štěstí, že mi byla celá stáž financovaná z grantu. Bylo
hrazeno ubytování, stravování, MHD i letenky. Také nesmím zapomenout na to, že jsem musel podstoupit
přípravný kurz před odletem. Na těchto kurzech jsem musel vypracovat pár prací, projektů, prezentací a
podobně. Byl jsem za to bodově ohodnocen. Kurzy určitě hodnotím kladně, procvičení angličtiny se vždy hodí.
Myslím si, že stáž se velmi vydařila. Určitě jsem rád, že jsem něco takového podstoupil. Je skvělé odcestovat a
zažít něco takového na vlastní kůže. Nezapomenutelný zážitek. Nikdy nezapomenu na to, jak jsem v jednom
podniku koukal na fotbal (bylo finále ligy) a po celém komplexu začala kolovat pizza a mně, jakožto cizinci, bylo
nabídnuto taktéž.

