
 
 

 

Jakub Bradáč, Dwinex Sheet Metal Limited, Anglie 

Díky naší Střední průmyslové škole technické v Jablonci nad Nisou a programu Erasmus+ jsem byl na stáži ve 

městě Portsmouth v Anglii na 4 týdny 

Pracoval jsem spolu s mým spolužákem v malé firmě Dwinex Sheet Metal Limited, která má celkem deset 

zaměstnanců. Tato firma se zabývá výrobou součástí z plechu a kovových profilů. Ohledně pracovního kolektivu 

nemám žádné výtky, byli přátelští, pomohli s problémem, vysvětlili, co se jak dělá a také brali ohled na to, že 

nejsme z Anglie, ale z České republiky a případné nedostatky v anglickém jazyce nám pomohli doladit.  

Ve firmě jsme neměli pevně daný post, a tak jsme dělali od každého kousek. Začali jsme balením finálních 

výrobků do krabic a jejich přípravou na expedici k zákazníkovi. Následovaly složitější úkoly jako je sváření 

profilů a broušení svařených součástí. Když jsme tuto činnost ovládli, začali jsme pracovat na lisech, 

ohýbačkách a automatických CNC lisech, u kterých stačilo jen dobře upnout materiál a doplňovat provozní 

kapaliny. Z pracovního hlediska mi praxe přinesla to, že jsem se naučil lépe pracovat v kolektivu, kde na práci 

jednoho člověka navazuje práce druhého. A pokud jsem se náhodou s prací zpozdil, tak mi kolegové pomohli, 

což mě velmi potěšilo.  

Ke zdokonalení cizího jazyka a rozšíření slovní zásoby pomůže jakákoliv praxe v zahraničí. Denní používání 

angličtiny mě pomohlo v tom, že už se nebojím mluvit jiným jazykem s cizími lidmi a také jsem schopný bavit 

se o svém oboru spolu s kolegy v práci. Také lépe rozumím a nemám problém rychle odpovědět.  

Se stravováním je to oproti České republice opravdu jiné, v Anglii se za hlavní jídlo dne považuje večeře, oběd 

vynechávají a místo toho celý den svačí. Obecně Angličané žijí skromně a jednoduše v malých řadových 

domech.  

Ve volném čase jsme chodili na vycházky do centra města a za zábavou nebo jsme odpočívali po práci doma. Na 

výletě jsme byli v Londýně, prošli jsme okolo Buckinghamského paláce na Trafalgarské náměstí až 

k londýnskému oku, poté následoval Big Ben, London Tower a Tower Bridge.  

Z grantu jsme měli hrazeno ubytování, stravování, MHD i letenky.  

Před odjezdem jsme absolvovali ve škole přípravný kurz angličtiny, na který jsme chodili jednou týdně před 

vyučováním a probírali jsme témata, se kterými bychom se mohli setkat na stáži. Příprava mi určitě pomohla se 

slovní zásobou a psychickou přípravou na měsíc v zahraničí.  

Za tuto možnost jet pracovat do zahraničí jsem víc než rád, zlepšení v jazyce, práce v kolektivu a poznání nové 

země je pro mě úžasným zážitkem a přínosem do života. Mým cílem bylo získat pracovní zkušenost v zahraničí 

a to se mi vyplnilo.   

  

 



 
 
 
 

 

Daniel Brůna – Dwinex Sheet Metal - Anglie 

Byl jsem na stáži v přístavním městě Portsmouth v Anglii. Strávili jsme zde 4 týdny. Tuto 

stáž nám umožnila podniknout naše škola - SPŠT Jablonec nad Nisou a program Erasmus+.  

V práci jsme si museli zvyknout mluvit anglicky a komunikovat 

s ostatními spolupracovníky. Poté jsme začali dělat lehčí práce, jako je 

balení výrobků do krabic a následné posílání na expedici. Po nějaké době 

nám začínali rozdávat úkoly více manuální. Pracování s ruční bruskou, 

se stolní vrtačkou, lisem na ohýbání výrobků, ohýbačkou na tyče. Měl 

jsem skvělé spolupracovníky, byla to dobrá parta, kde se nikdo nehádal a 

každý uměl přijmout zodpovědnost za své chyby.  

Bydleli jsme v malém domečku, kde žila rodina ve složení - máma, 2 

synové a 2 psi. Společně s ubytováním jsme měli také zajištěné snídaně a 

večeře v rodině. Ke snídani většinou byly lupínky zalité mlékem nebo 

toust namazaný džemem. Obědy a svačiny jsme si museli kupovat. 

Večeře byla jako hlavní jídlo dne, takže byla teplá a povětšinou výborná.  

Ve volném čase jsme chodili na výlety nebo jsme poznávali město. 

Díky grantu jsme měli měsíční jízdenky, takže jsme mohli jezdit po celém městě zadarmo.  

Před odjezdem na stáž jsme dostali za úkol strávit 20 hodin v OLS což je on-line jazyková 

podpora přímo od projektu Erasmus. Díky tomuto kurzu jsem si zlepšil angličtinu.  

Stáž se velmi vydařila a doufám, že i mladší žáci budou mít možnost absolvovat tento zážitek. 

 

 

 



 

 

Tomáš Černík, Source Tech, Anglie 

Na stáži jsem byl v překrásné Anglii, přesněji v Portsmouthu, a pracoval jsem ve firmě jménem 

Source Tech. 

Dostal jsem tuto příležitost díky mé škole Střední průmyslové škole technické v Jablonci nad Nisou a 

programu Erasmus+ za což mnohokrát děkuji. 

Pracoval jsem ve firmě zvané Source Tech. Firma Source Tech sídlí 

kousek od pobřeží „Lee on the Solent“ a zabývá se výrobou či opravou 

dotykových obrazovek a instalací samotných obrazovek do nábytku a 

dalšího vybavení. Firma působí v oboru elektrotechniky i mechatroniky, 

jelikož pracují s různým upevněním obrazovek na stojany, i úpravami 

televizí zevnitř. Pracuje zde zhruba 16 lidí, z toho 3 dělají montáže a 

zbytek práci v kanceláři jako jsou např. objednávky a kontrola zboží.  

V práci jsem se většinou zabýval přesouváním televizí, skládáním 

stojanů, totemů a stolů s integrovanými displeji, a rozebíráním 

obrazovek. Obrazovky měli velikosti úhlopříčky od 43 palců až do 85 

palců a všechny měli rozlišení 4K s dotykovými funkcemi. Opravoval 

jsem také obrazovky, jak na venek, tak i uvnitř. Dále jsem rozebíral a 

montoval zástrčky do zásuvek. Pracoval jsem i s černou barvou ve spreji, 

se kterou jsem sprejoval jak držáky na zeď pro samotné televize či 

šroubky pro totemy. Také jsem občas jel s mým nadřízeným na různé 

pracovní cesty například do Londýna apod. 

Na stáži jsem se naučil, jak lépe komunikovat se spolupracovníky v angličtině a zdokonalil jsme se 

v oboru mechatronika. Osvojil jsem si manuální práci s nářadím a rozebíráním obrazovek a zlepšil 

jsem se v tom, co jsem již uměl ze školy, jako je montování zástrček do zásuvky a práci s kabely 

včetně opravování základních desek. Také jsem si vyzkoušel práci s barvou (přesněji se sprejem) ve 

které jsem doposud netušil, že vynikám. Stáž jsem si hodně užil. 

Ubytování a stravování bylo absolutně v pohodě, jelikož bylo uhrazeno z grantu. 

Stejně jako MHD i letenky. Postele byly naprosto báječné, jídlo vynikající a 

atmosféra skvělá. 

Ve volném čase jsem se procházel po městě, dále jsme s paní učitelkou jeli do 

Londýna, kde jsem byl ve známém Londýnském Oku, viděl jsem Big Ben a další 

úžasné památky. 

Na stáž jsem se připravoval hlavně prostřednictvím OSL což je on-line jazyková 

podpora na internetu přímo od programu Erasmus, kde jsem dělal různé anglické 

testy, probíhalo to naprosto skvěle. Dále jsem každý čtvrtek měl navíc jednu 

hodinu přípravného kurzu angličtiny s paní učitelkou Jiříčkovou. V kurzu jsem se 

naučil hlavní a nejpoužívanější slovíčka, fráze a dále zvyklosti v Anglii. Tato 

příprava byla velmi užitečná v konečném výsledku, jelikož pro mě pak bylo lehčí 

si na nové prostředí zvyknout.  

Stáž byla neuvěřitelně báječná, určitě bych jel na další, pokud bych měl tu šanci v budoucnu.  



 

 
 
 

 

Petr Feix, Byng Auto’s, Velká Británie. 

 

Na stáži jsem byl v Anglii, ve městě Portsmouth, a pracoval jsem v autodílně jménem Byng Auto’s. 

Tuto příležitost jsem dostal díky naší škole Střední průmyslové škole technické v Jablonci nad Nisou a programů 

Erasmus+. 

Firma Byng Auto’s leží zhruba ve středu Portsmouth a zabývá se převážně opravou 

automobilů jakékoli značky. Je to menší firma o šesti zaměstnancích.  Autodílna je velmi 

dobře technicky i organizačně zařízená.  

Na praxi jsem se naučil pracovat s mechanickou i elektronickou částí aut.  Z mechanické 

stránky jsem si vyzkoušel výměnu kol, pneumatik, karosérií, řemenů, brzdových kotoučů a 

destiček. Z elektriky jsem si vyzkoušel výměnu světel, displejů, cívek a dále jemnou 

elektroniku v automobilech. 

 

Zjistil jsem, že bych mohl pracovat jako automechanik jak v České republice, tak i 

v zahraničí. Práce s automobily byla pro mě naprosto nová, jelikož nestuduji obor 

automechanik, ale snažil jsem se využít své znalosti ze školy, co nejvíc to šlo. Nejnovější 

pro mě byly cívky v motoru, protože pro výměnu cívek je potřeba odmontovat pár částí 

motoru. Jsem velmi rád za to, co jsem se naučil a myslím, že to v budoucnu využiji. 

 

Osobně jsem si zlepšil jak výslovnost, tak i porozumění britskému přízvuku a slangu, který 

pro mě byl ze začátku oříškem. Také jsem si objasnil pár slovíček, u kterých jsem si nebyl 

úplně jistý s jejich významem. 

Za mě bylo ubytování i stravování naprosto v pořádku a byl jsem nadmíru spokojen. Byl jsem 

ubytovaný v menším domku na kraji města. Stravování bylo lahodné a řekl jsem si i o pár 

receptů od naší hostitelské rodiny. 

Volný čas jsem trávil chozením po městě s přáteli, nebo procházkami v blízkém parku. Co se 

týče výletů tak jsme se spolužáky navštívili starý Portsmout či Londýn. S kolegy z práce jsem 

navštívil Wales.  

Díky programu Erasmus+ jsme obdrželi grant, ze kterého jsme měli hrazené MHD, letenky, ubytování i kapesné. 

Před odletem na tuto stáž jsme podstoupili přípravné hodiny angličtiny, které nás připravily na tuto stáž a 

zároveň jsme absolvovali samostatnou jazykovou přípravu v programu  OLS od projektu Erasmus. Tyto 

přípravy, jak online kurz tak jazykové hodiny ve škole byly velmi přínosné a dodaly mi sebevědomí, díky 

kterému se již nebojím mluvit anglicky. 

Z mého pohledu se tato stáž vydařila více, než jsem očekával. Vše proběhlo bez problémů a jsem nadmíru 

spokojen jak se znalostmi, které jsem nabyl na praxi, tak i s kulturním obsahem stáže. 

Mým největším úspěchem jsou nové znalosti. Naučil jsem se toho spoustu a zjistil jsem, že díky mému oboru 

mohu nalézt uplatnění, kde budu chtít. A k mému překvapení mi byla na praxi nabídnuta práce, kterou 

v budoucnu možná rád využiji.  

Nejlepším zážitkem se stal náš výlet do Londýna, kde jsem se po dlouhém čekání podíval do Londýnského Oka, 

o kterém jsem snil od osmé třídy základní školy, kdy jsem se do Londýna podíval poprvé. Tuto příležitost mohu 

všem vřele doporučit.  

 



  
 

 

TIBOR HANZLÍK, COBRA PRECISION, UK 

 

Na stáži jsem byl v Anglii ve městě Portsmouth na 1 měsíc. 

Tato zkušenost mi byla umožněna díky naší škole Střední průmyslové škole technické a projektu 

Erasmu+. 

Pracoval jsem ve firmě Cobra Precision, která vyrábí bezpečnostní boxy do bankomatů proti 

krádežím. 

Kolektiv byl velice sympatický a milý. Měl jsem pocit jako by to byla rodina. 

Mou pracovní náplní byla obsluha a programování CNC strojů a menší 

dílenské práce, jako je broušení, lepení, stříhání a počítaní dílů. 

Díky praxi jsem se zlepšil v programování.  Po prvním vysvětlení jsem 

všemu porozuměl a to díky vřelému přístupu pracovníků. 

Zdokonalil jsem se hlavně v porozumění mluveného jazyka přímo od 

rodilého Angličana, z čehož jsem měl asi největší obavy. 

Ubytování i stravování bylo dobré. Měl jsem svůj klíč a domů jsem mohl 

přijít kdykoli. Byl jsem ubytován v malém domečku, kde žila rodina – 2 

kamarádi, kteří se o nás starali. 

Ve volném čase jsem chodil a jezdil po městě a poznával jeho památky. 

Na výlet jsme jeli do Londýna. 

Ubytování, MHD i letenky mi hradil program Erasmus +. 

Před odletem jsem chodil na přípravné kurzy, kde jsme probírali potřebnou slovní zásobu týkající se 

našeho oboru v anglickém jazyce. Zlepšoval jsem svou angličtinu. 

Stáž byla naprosto bezchybná a velice jsem si ji užil, nic bych neměnil a vrátil bych se klidně zpět. 

Největší úspěch byla pro mě nabídka vrátit se o prázdninách a pracovat pro firmu. 

Nejvíce mě překvapila anglická mluva. Ze začátku jsem nerozuměl téměř žádnému slovu, ale ke konci 

jsem byl schopný poslouchat a odpovídat bez problémů. Stáž se velmi vydařila a doufám, že bude 

možnost, aby mladší studenti absolvovali takový zážitek. 



Lukáš Janalík, Source Tech, Anglie 

 
Na stáži jsem byl v Anglii ve městě Portsmouth na 4 týdny. 

 

Předem bych chtěl poděkovat Střední průmyslové škole technické v Jablonci nad Nisou a také programu 

Erazmus+ že jsem mohl absolvovat tuto stáž v cizí zemi. 

 

Pracoval jsem v Source Tech kousek od města Portsmouth, kde 

jsem bydlel. Firma se zabývá montáží kiosků a podstavců a taky 

elektroinstalací monitorů a obrazovek do nich. Firma poté 

provádí kompletaci, kdy monitory zasadí do konstrukce a 

následně je buď prodává, půjčuje, pronajímá nebo opravuje, 

podle druhu zakázky. Většinou se jejich výrobky používají na 

představování zboží jiných firem. Pracuje zde cca 16 lidí z toho 5 

zaměstnanců na montáži a zbytek je v kanceláři, kde se zabývají 

zakázkami, předprodejem apod.  

Na stáži jsem většinou pracoval s televizemi, ať to bylo 

přesouvání nebo zabudovávání do konstrukce kterou jsme se 

spolužákem a dalším kolegou smontovali dohromady nebo jsme 

přímo manipulovali se softwarem a hardwarem dané televize 

tak, aby byla kompatibilní s čímkoliv, co zákazník potřeboval. 

Dále jsem montoval různé konstrukce s motorem, které 

zajišťovali televizi posouvání. Také jsem lepil skla s folií, která 

umožňovala dotýkání se obrazovky anebo jenom samotná skla, 

která jsem musel vždy zkontrolovat a zjistit, zda nejsou 

poškozená. Dále jsem vrtal díry do konstrukcí a řezal materiál tak, aby šly vyrobit přesné délky pro televize. 

Obrazovky byly vždy v rozlišení 4K a o velikosti 43 až 85 placů uhlopříčky.  

Na stáži jsem se zdokonalil v anglickém jazyce, také jsem se zlepšil v manuální práci s nářadím, 

opravováním elektrických komponentů, rozebíráním monitorů a zlepšil jsem se ve znalostech, které 

potřebuji ke svému oboru mechatronika.   

 

Byli jsme ubytovaní v rodinách a musím říct, že jsem si to moc užil, 

měli jsme báječnou rodinu, která se o nás starala, prala nám 1 

týdně, vařila každý den večeře a nakupovala nám, takže jsem si 

mohl udělat cokoliv k jídlu kdykoliv jsem chtěl. A hlavně vše bylo 

hrazeno z grantu, který jsem dostal, stejně tak MHD i letenky.  

 

Ve volných chvílích jsme s paní učitelkou poznávali město 

Portsmouth. Byli jsme také na výletě v Londýně, kde jsme viděli Big 

Ben, London eye, trafalgarské náměstí a samozřejmě Tower bridge 

či Oxford street.  

 

Jsem moc rád, že jsem se mohl zúčastnit téhle stáže a kdybych měl 

možnost, určitě bych jel znova a klidně na delší dobu.  



 

 
 
 

 

Kryštof Knop, The IBD Partnership, Anglie 

 

Na stáži jsem byl v Anglii, konkrétně ve městě Portsmouth na 4 týdny. Díky Střední průmyslové škole technické 

v Jablonci nad Nisou a programu Erasmus+.  

Pracoval jsem ve společnosti The IBD Partnership, která zprostředkovávala výměnné pobyty a stáže pro studenty 

z jiných zemí. Pracovní kolektiv byl velmi příjemný a ochotný.  I když tato organizace nebyla přímo zaměřená 

na kreslení ve 3D programu, přesto jsem dostal práci zaměřenou na vytváření 3D modelů. Vysouváním nebo 

rotací 2D náčrtů jsem dělal 3D modely, které jsem dále upravoval zkosením, zaoblením a dával je do sestav. 

Kreslil jsem např. věšák, motor automobilu se čtyřmi písty a 10 budov. 

Na stáži jsem si nejvíce procvičil svojí angličtinu a znalosti v programu AutoCAD Inventor, které jsem zde 

hojně používal, následně jsem se naučil lépe pracovat v kolektivu s lidmi různých národností a zdokonalil jsem 

se ve Wordu.  

V angličtině jsem se nejvíce zlepšil v porozumění mluvenému slovu a písemnému projevu.  

Ubytování bylo velmi příjemné, bydlel jsem u dvou kamarádu, kteří se o mě s mým spolužákem dobře starali. 

Jelikož oba pracovali někdy až do noci, tak nám dali vždy vědět, v kolik se vrátí a kdy nám uvaří večeři, nebo 

když už to nestíhali, tak nám večeři nechali připravenou, abychom si jí mohli jenom ohřát.  

Ve volném čase jsme se spolužákem objevovali okolí Coshamu, kde jsme bydleli. Dále jsme o víkendech 

podnikali výlety s paní učitelkou, procházeli jsme si Portsmouth a byli jsme jeden den v Londýně.  

Z grantu bylo hrazené ubytování, stravování, MHD a také letenky.  

Před odletem na stáž jsme se připravovali hodinami angličtiny navíc a kurzem OLS od programu Erasmus. Na 

kurzu jsme se převážně učili každodenní angličtinu s odpovídající slovní zásobou, která se nám poté na stáži 

velmi hodila.  

Z mého pohledu se stáž vydařila, poznal jsem nové prostředí, nové lidi, nové zvyky a dokážu se lépe spolehnout 

na svůj úsudek a svoje schopnosti.  

Můj největší úspěch bylo to, že jsem nezklamal ani jednoho z mých nadřízených a kolegů. S 

některými kolegy jsem stále v kontaktu.  

 



 

 
 
 

 

Robin Kulda, 4PM Print, Spojené královstí 

 

Na stáži jsem strávil 4 týdny ve Spojeném království, ve městě Portsmouth. Na stáž jsem se dostal 

díky Střední průmyslové škole technické a programu Erasmus+.  

Ve Spojeném království jsem pracoval v organizaci 4PM Print, tato firma se zabývá tiskem a potiskem 

věcí. Od triček, hrníčků až po auta. Firma vyrábí samolepky, plakáty a design pro nálepky, či potisky. 

V pracovním kolektivu byli velmi milí lidé, kteří dokázali pomoci, s čímkoliv jsem potřeboval.  

Ve firmě jsem pracoval s počítačovým programem SketchUp, CAD programem, který slouží k 3D 

modelování a využívá se pro modelování budov, nábytku a věcí. Program je velmi jednoduchý oproti 

Inventoru, který používáme ve škole, takže práce v něm nebyla až takový problém a dal se lehce 

naučit. Využíval jsem funkce jako je vysunutí, rotace, zaoblení, zkosení a vybírání z obsahového 

centra. Modeloval jsem interiér i exteriér firmy. Firmu jsem si přeměřil, načrtl a poté vymodeloval v 

programu.  

Z praxe jsem si odnesl velikou zkušenost z pracoviště a také co se týče komunikace v cizím jazyce. 

Přiučil jsem se pár nových slovíček a frází. Získal jsem sebevědomí při mluvení, důležité je se nebát 

dělat chyby. Musíte si uvědomit, že nejste ve škole. Tady dělat chyby můžete a nikomu to nevadí. 

Nikdo není tak hloupý, aby si nedomyslel vaší myšlenku, kterou se snažíte naznačit. Popřípadě vás 

opraví a vy si budete pamatovat co příště změnit a jak říct vaši myšlenku správně. Moje rady tedy zní, 

nebuďte svázaní, nebojte se dělat chyby, od toho je tato stáž, abychom se v angličtině zlepšili a přiučili 

se novým věcem.  

Ubytování je jedna velká náhoda, můžete se dostat do rodiny, která nemá zájem a dělá vám například 

jenom večeři nebo se také můžete dostat do rodiny, která vám připraví snídani, oběd i večeři. V Anglii 

je zvykem skromnost, takže baráky a místnosti v nich jsou malé a jídlo bývá nedochucené. Není zde 

zvykem jídlo nějak kořenit, či dochucovat.  

Volný čas jsme trávili na výletech, např. jsme navštívili pobřeží, památky Portsmouth a podívali jsme 

se i do Londýna. Musím vyzdvihnout, že ubytování, stravování, MHD i letenky byly placeny z grantu, 

takže se nemusíte bát, že něco budete platit.  

Před stáží se musíte zúčastnit přípravných kurzů angličtiny, kde se přiučíte praktickým věcem, jako je 

například rozhovor v běžném životě.  



Jsem rád, že jsem se mohl této stáže zúčastnit. Je to velká zkušenost do života a to nejen pracovní. 

Velmi rád bych tento program doporučil i ostatním studentům školy, pokud se chtějí přiučit novým 

věcem, co se týče práce v oboru a obohatit svojí slovní zásobu anglického jazyka.  

Největší úspěch je, že jsem se dokázal postarat sám o sebe v zahraničí a dokážu si představit dospělý 

život pracujícího člověka. Jste zodpovědný sám za sebe a za to jsem byl moc rád. Občas je to těžké, 

ale časem si zvyknete a nastavíte si svůj režim, který vám vyhovuje. 

 



 

 
 
 

 

David Schovánek, Dynamic Laser Solutions, Velká Británie 

 

Na stáži jsem byl ve Velké Británii. Byl jsem ubytován v jižní části země, ve městě Portsmouth. 

Celkově jsem zde strávil 4 týdny. 

Tohoto projektu jsem se mohl zúčastnit díky Střední průmyslové škole technické v Jablonci nad Nisou a 

programu Erasmus+. 

Byl jsem zaměstnán ve firmě Dynamic Laser Solutions, která se specializuje na výrobu skenerů, které 

snímají mikročipy, firma také vyrábí rozvodové skříně. 

V práci jsem pracoval s SMD destičkami a s komponenty, které jsou 

na nich připájené. Ze začátku jsem se seznamoval, jak používat páječku a jak 

s ní sundat různé součástky např. kondenzátor, tlačítko, diodu. Poté jsem 

jmenované součástky pomocí páječky přidělával. Později jsem byl seznámen 

s použitím horkého vzduchu pro odendávání součástek jako je mikročip nebo 

kapacitor. 

 

Nové pro mě bylo doslova všechno, jelikož jsem strojař a né 

elektrikář. Jediné, co jsem již znal, bylo to, že když přiložím páječku, která je 

rozehřátá nad teplotu tání slitiny cínu tak se jmenovaná slitina rozteče. Na 

stáži jsem se také naučil, jak určité komponenty sundat z SMD destičky a 

zase je přidělat, například jak sundat mikročip pomocí horkého vzduch a zase 

jej přidělat také pomocí horkého vzduchu. Také jsem se naučil, jak sundat 

kondenzátor a přidělat ho, a jak odpájet tlačítko a dát na jeho místo jiné 

tlačítko. Ke konci stáže jsem byl schopný přidělat komponenty bez 

jakýchkoliv vad. 

 

V průběhu  pobytu jsem se z hlediska anglického jazyka zlepšil v 

porozumění mluveného slova a také ve výslovnosti.  

Ubytování se od našeho moc neodlišovalo a stavování bylo v podstatě 

hranolky + cokoliv jiného. 

Ve svém volném čase jsem se potuloval po městě. Byla nám také 

poskytnuta možnost výletu do hlavního města, Londýna, na tomto výletě jsem 

se dozvěděl, že toto město je plné lidí, které se vás snaží obrat o peníze pomocí 

jednoduchých her, které mají pod kontrolou. 

Z grantu, který nám byl poskytnut programem Erasmus+ bylo hrazeno 

ubytování, letenky, stravování a MHD. 

Před odjezdem, jsem se spolu se svými spolužáky účastnil přípravných 

kurzů, kde jsem si rozšířil své vědomosti v cizím jazyce.  

Z pobytu, stravy a práce mám velice pozitivní emoce. 

Můj největší úspěch, kterého jsem dosáhnul na stáži je, že jsem se ani jednou 

neztratil. 


