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Můj pobyt v Anglii trval celé 4 týdny. Žila jsem ve městě Portsmouth, přesněji v
oblasti Cosham. Většina města leží na ostrově Portsea v místech, kde se Solentská
úžina napojuje na Lamanšský průliv. Jedná se o jediné ostrovní velkoměsto
Spojeného království.
Této stáže jsem se mohla zúčastnit díky naší Střední škole designu a módy v
Prostějově a také programu Erasmus+.
Pracovala jsem ve firmě IBD Partnerhip, což je britské vzdělávací a obchodní
poradenství, které organizuje a řídí projekty mobility EU ve Velké Británii (program
Erasmus + atd.). Dostala jsem za úkol vytvořit příručku pracovní stáže. Dostala jsem
potřebné podklady, jako jsou veškeré texty a loga a mohla jsem začít. Pracovala
jsem tedy na tvorbě příručky. Nejdříve jsem vybírala vhodné fonty, zkoušela barevné
variace a hledala potřebné fotografie. Fotografie jsem pak upravovala. Také veškerá
loga jsem musela předělávat do kvalitní podoby. Když jsem měla podklady upravené
a připravené, mohla jsem se pustit do tvorby přední a zadní stránky. Poté byla moje
práce schválena a já pokračovala v sazbě textů. Tvorba příručky mi trvala zhruba 2
týdny. Poté bylo mým úkolem příručku přeložit do češtiny a pozměnit fotografie. To
mi zabralo následující dva týdny. Všechny úkoly jsem splnila a firma byla s mou
prací velmi spokojena.
Při práci jsem se zdokonalila v grafických programech a získala nové zkušenosti s
tiskem. Odposlouchala jsem britský přízvuk a naučila se pár nových slovíček.
Ubytování bylo skvělé. V domě bylo čisto a rodina byla velmi milá. Na snídani jsme
si mohli vzít, co jsme chtěli, nejčastěji to byly cereálie či toast s marmeládou a večeři
nám vařili.
Ve volném čase jsme procházeli město a hlavně centrum, kde jsme hodně
nakupovali.
Z grantu jsme měli hrazeno ubytování, stravu, výlety, dopravu, no prostě všechno.
Obdrželi jsme určitou částku peněz a každý s ní vynaložil po svém.
Stáži předcházel přípravný kurz ve škole i online. Zabralo to spoustu mimoškolního
času, ale stálo to za to. Naučíte se potřebné slovíčka a fráze, které pak na stáži
uplatníte.
Projekt se podařil a já jsem ráda, že jsem měla tu příležitost se zúčastnit. Přibily mi
nové životní zkušenosti, zkusila si pracovní život a poznala jsem nové přátele!

