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Svou zahraniční stáž jsem absolvovala v prosluněné Málaze ve Španělsku, a to v termínu 5.5.-2.6.2018. 
Možnost této stáže jsem získala díky svému studiu na Střední škole designu a módy Prostějov (SŠDaM) 
a díky programu Erasmus+.  

Má stáž probíhala ve firmě Fashion-Art Academy, tato firma se zabývala návrhem a výrobou oděvů, 
především plážové módy. Šila jsem například šaty, celkové plavky, přehoz přes plavky, ale také jsem si 
vyzkoušela barvení látky. Naučila jsem se mnoho z hlediska komunikace s lidmi v anglickém jazyce a 
orientace v cizím prostředí. V rámci praxe jsem se především zdokonalila v navrhování a zhotovení 
různých typů oděvů. Měla jsem možnost si procvičit šití s různými materiály, ale také i ruční zdobení 
oděvů. Hodně jsem se naučila od své vedoucí praxe, která mě velmi inspirovala, věnovala se mi a vždy 
mi vysvětlila a ukázala vše potřebné. Následně jsem již pracovala samostatně a bez pomoci. 
Komunikace byla lehká a bezprostřední, jazyk jsem si procvičila a snad i zdokonalila.  

Ubytování bylo příjemné – byla jsem ubytovaná ve studentské ubytovně, kde kromě nás Čechů byli 
ubytovaní studenti z různých koutů světa. Měli jsme pokoj pro čtyři, kde jsem bydlela spolu se svými 
spolužačkami se SŠDaM. Měli jsme plnou penzi a jídlo bylo výborné, snídaně byly podávány formou 
švédských stolů, na oběd i večeři jsme měli vždy jedno hlavní jídlo, polévku, salát a dezert. Ochutnali 
jsme tradiční evropská jídla, ale i Španělské speciality. Personál na ubytovně byl též velmi milý a 
ochotný.  

Ve volném čase jsme chodili po výletech nebo na místní pláž, občas jsme si zašli na kafe a vychutnávali 
si zdejší atmosféru.  Prvních deset dní stáže s námi byla ve Španělsku paní ředitelka, která nám 
naplánovala spoustu pěkných a zajímavých výletů například do Granady nebo Nerji. Vše nám bylo 
hrazeno z poskytnutého grantu – ubytovaní, strava, MHD i cesta.  

Na stáž jsem se připravovala chozením na přípravné kurzy ve škole mimo výuku, které mi hodně 
pomohly.  

Z mého pohledu beru stáž jako velmi vydařenou, jsem moc ráda, že jsem jela. Tato stáž mě velmi 
inspirovala a určitě posunula zase o něco dál co se týče zdokonalení se v cizím jazyce, ale i v získání 
nových zkušeností v navrhování a zhotovení různých typů oděvů. Mým největším překvapením bylo, 
když jsem se v prvním týdnu dostala, v rámci praxe, do obchodu s módou a módními doplňky, kde ale 
bohužel nikdo nemluvil anglicky. Vždy jsme se ale nějak domluvili a díky této jazykové bariéře jsem 
se pak naučila i pár slov ve Španělštině. Díky stáží jsem získala mnoho nových zkušeností a zážitků. 
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