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Moje stáž se konala ve městě Portsmouth, hrabství Hampshire, které se nachází na jihu Anglie. Celkový čas, který jsem trávila 

v zahraničí činil celkem 4 týdny (1 měsíc). 

Moje stáž se uskutečnila díky Střední škole designu a módy, na které jsem studentem již třetím rokem. Naše škola se zapojila do 

projektu Erasmus+ a díky tomu bylo možné vycestovat za zážitky a prohloubení jazykových znalostí. 

Pracovala jsem v dobrovolnickém divadle Groundlings Theatre, kde jsme pracovali na vytváření kulis pro divadelní představení. 

Byl nám zde poskytnut i veškerý potřebný materiál a barvy pro jejich vytvoření. V divadle pracuje zhruba pět stálých 

zaměstnanců a zbytek personálu se skládá z dobrovolníků a stážistů. Divadlo se nachází nedaleko hlavního nádraží The Hard. 

Jak jsem zmínila výše, mojí pracovní náplní bylo vytváření kulis pro divadelní představení. Dále jsem pracovala na počítači, což 

obnášelo vyhledávat e-mailové adresy a kontakty na okolní noviny a rádia, které jsme později kontaktovali e-mailem za účelem 

reklamy a propagace představení. Co se propagace týče propagace, musím podotknout i letákovou podobu. Tato práce spočívala 

hlavně v komunikaci a schopnosti umět se tzv. prodat. 

Praxe pro mě byla určitě přínosem pro budoucí začleňování v pracovním kolektivu a schopnosti plnění pracovních úkolů. 

Co se týče anglického jazyka určitě jsem se zlepšila v porozumění, mluvení, vyrovnání se s nářečími slangovými projevy , 

písemném  projevu a schopností reagovat v jistých situacích. 

Anglické domy často nejsou moc prostorné, ale přesto velice útulné. Obvykle mají jedno až více pater. Spodní patro slouží pro 

běžné denní používání (kuchyně, koupelna, obývací pokoj) a nahoře je prostor pro ložnice, případně malou koupelnu. Stravovací 

návyky jsou odlišné než u nás. Snídaně se skládá z toastu či cereálií a černého čaje s mlékem, oběd je formou sendviče a hlavním 

jídlem dne je velká večeře např. jehněčí maso. 

Ve volném čase jsme navštívili Londýn a poté jsme většinu času poznávali zajímavá zákoutí města Portsmouth jako např. rodný 

dům Charlese Dickense. 

Ubytování, stravování, MHD i letenky jsme měli hrazeno z grantu, který nám Erasmus+ poskytnul. 

Před odjezdem na stáž jsme byli připravováni formou testů, které nám pomohly rozvíjet některé užitečné fráze v situacích, které 

by mohly na stáži nastat a také OLS testy, které nám pomohly při odborném rozvoji angličtiny.  

Z mého hlediska se stáž rozhodně vydařila a jsem ráda, že jsem mohla být její součástí. A do budoucna mám určitě v plánu se do 

Portsmouth vrátit. 

Můj největší úspěch byl překonání sama sebe v jazykovém projevu a řešení náročných pracovních i běžných životních situacích.  


