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Díky naší škole – Střední škola designu a módy (Prostějov) jsem mohla jet 
na měsíční stáž do Irska. Tento projekt umožnil program Erasmus+. Před 
odjezdem na stáž jsme museli absolvovat přípravné kurzy ve škole a také 
online testy, díky kterým jsme se zlepšili v anglickém jazyce. Tyto kurzy 
probíhaly mimo vyučování.  
Získala jsem stáž v rodinném podniku Crafted Fitted Furniture, který se 
zabývá výrobou kuchyní a skříní na míru a návrhy ručně vyráběných 
nábytků. Já pracovala ve studiu, kde se lidé mohli přijít podívat, jak může 
jejich kuchyň vypadat (mohli si zvolit styl, ve kterém bude provedena 
také barvu a detaily). A také se sem chodili dívat na již vytvořené návrhy 
jejich kuchyně a domlouvali se s designerem, co by popřípadě 
změnili. Mou pracovní náplní bylo vytvářet návrhy kuchyní 
podle zadání klienta. Každý klient měl jiné přání a já musela 
vytvořit vhodnou kuchyň, která splňovala zadání a bez 
problémů seděla do půdorysu dané kuchyně. Dále jsem 
vytvářela návrhy šatních skříní, komod nebo pracovních stolů 
(volné zadání). Občas jsem pomáhala designérce kótovat 
výkresy nebo jsem zvedala telefony, pokud nemohla. Celou 
stáž jsem se učila navrhovat kuchyně podle zadání. Musela 
jsem se naučit myslet více prakticky, protože návrh kuchyně je 
jeden z nejtěžších návrhů místností v domě. Také jsem měla 
příležitost pracovat s designérkou - pozorovat a učit se její práci. Designérka mi se vším pomáhala a 
radila mi, takže jsem se zlepšila v anglické konverzaci. Také jsem rozšířila svou slovní zásobu o 
slovíčka z kuchyňského vybavení. Dále jsem se naučila pracovat v novém počítačovém programu 
ArtiCAD, který je v zahraničí oblíbený.  
Bydleli jsme po dvojicích u hostitelské rodiny v malém městečku Mallow nedaleko Corku. Rodina, u 
které jsme bydleli, nás přijala bez jakýkoliv potíží a starali se o nás velmi dobře. Kdykoliv jsme 
potřebovali někam zavést nebo s něčím poradit tak nám pomohli. Strava byla také dobrá. Na snídani 
jsme měli většinou cereálie nebo toast. Na oběd jsme si dělali sandwich a k tomu 
jsme měli ovoce a zeleninu. Na večeři nám vařili teplé jídlo např. lasagne, 
brambory s masem, těstoviny s omáčkou atd.  
Ve volném čase jsme většinou jeli někam na výlet po okolí. Každou neděli jsme 
jeli na výlet s agenturou, který byl hrazený z grantu. Z grantu jsme měli také 
hrazené jídlo, ubytování, letenky a někteří cestu do práce. S agenturou jsme jeli 
například do Národního parku Killarney kde jsme mohli vidět nádhernou přírodu. 
Také jsme jeli na Cliffs of Moher, což je jedno z nejznámějších a nejkrásnějších 
míst v Irsku.  
Celá stáž proběhla v naprostém pořádku, a kdyby se cokoliv stalo, věděli jsme na 
koho se máme obrátit. Jsem ráda, že jsem mohla vycestovat do zahraničí, poznat novou kulturu, 
zlepšit se v angličtině a seznámit se s novými lidmi.  
 
   


