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Svou stáž jsem absolvovala v Anglii, v městečku Portsmouth, a to na čtyři týdny. Tato příležitost, bydlet a pracovat 
čtyři týdny v cizí zemi mi byla poskytnuta skrz Střední školu designu a módy v Prostějově a programu Erasmus+. 

Pracovala jsem v tiskové agentuře 4pm Print. Je to malá firma, která se zabývá potiskem na nejrůznější předměty 
(oblečení, tiskoviny, propisky, plyšáci). Pokud si to jejich zákazníci přejí, tak i navrhují potisky na jimi vybrané 
produkty. Ve firmě jsem měla buď malé úkoly, co se týče tisku, například jsem dohlížela na tisk plakátů, pomáhala 
zabalit zboží nebo například připravovat potisky na trička a druhá věc, na které jsem pracovala bylo předělávání a 
opravování webových stránek firmy. Doplňovala jsem chybějící fotografie, organizovala jsem produkty, upravovala 
chybné texty, šablony a ceny uvedené na stránkách. 

Největším přínosem byla pro mě příležitost podívat se, jak to ve firmách chodí z druhé strany. Jelikož většinou stojím 
na straně zákazníka, bylo velice příjemné se podívat, jak to ve firmách vlastně vůbec funguje. Objevila jsem věci, 
které jsem předtím nevěděla a byla jsem ráda, že ve firmě mohu využít to, co jsem doposud dělala jen ve škole. Co se 
týče jazyka, jako nejlepší zkušenost beru možnost konverzace s rodilými mluvčími. Využila jsem a rozšířila si 
odbornou slovní zásobu, kterou jsem potřebovala prakticky každý den v práci. 

Bydlela jsem v rodině spolu s dalšími třemi studentkami z naší školy. Bydlely jsme u milé, starší paní, která má dvě 
dcery a mimo jiné taky dva roztomilé křížence. Stravování bylo v podobě polopenze. Snídani jsem si připravovala 
sama, většinou to byly klasické tousty nebo cereálie, večeře byla potom v podobě teplého jídla. Skoro každou večeři 
jsme si s paní povídaly, mnohdy i do pozdních večerních hodin. Paní byla dokonce tak hodná, že nám o víkendu vařila 
oběd, což vlastně vůbec nemusela. Ve volném čase jsme prozkoumávaly město. Navštívily jsme například Mary Rose 
Museum, D-Day Museum, ochutnávaly tradiční anglické jídlo a také navštívily Londýn, ve kterém jsme navštívily 
nejznámější místa. Celý pobyt byl hrazený z grantu. Ubytování, stravování, MHD i letenky. Důležitou součástí stáže 
je taky jazyková příprava, a to v podobě školní přípravy a taky OLS kurzu, ve kterém si člověk procvičil psaní, čtení i 
slovní zásobu. 

Za největší úspěch považuji to, že mně a mé spolubydlící paní z hostitelské rodiny, ale taky i náš ředitel velice často 
chválil angličtinu, což byl skvělý pocit, protože se člověk konečně dozvěděl, jak na tom vlastně je s konverzací 
v cizím jazyce. 

Na stáž budu určitě ráda vzpomínat, protože jsem nasbírala spoustu nových zkušeností a jsem ráda, že jsem mohla být 
součástí programu Erasmus+. 

 


