
 

 

Chmelař Jan, Erasmus Plus, Anglie 

Díky Střední průmyslové škole technické v Jablonci nad Nisou, která spolupracuje v programu Erasmus+, jsem 

se zúčastnil pobytu v zahraničí na měsíční praxi v Anglii ve městě Portsmouth, kde jsem byl ubytovaný na měsíc 

u jedné rodiny.  

Pracoval jsem ve firmě DKW Engineering, ve které jsem pomáhal ve výrobě součástek objednaných na zakázku. 

Na pracovní kolektiv byl vždy spoleh, všichni pracovnici byli milí, přátelští a se vším pomohli.  

Ze začátku mi trvalo, než jsem dostal nějakou pořádnou práci, ale jelikož jsem se hodně zajímal o práci na 

strojích, což zaujalo mého šéfa, tak mě k jednomu přidělil. Nic jsem o něm pořádně nevěděl, ale jeden ze 

spolupracovníků mi vše vysvětlil a ukázal, a tak pustil jsem se do práce. Když uviděl, jak odvádím dobrou práci, 

vybudoval jsem si důvěru a postupně jsem získával lepší a lepší pozici. 

V práci jsem se naučil lépe porozumět technické dokumentaci, programování a práci na CNC strojích. Díky 

tomu že jsem si získal důvěru, byl aktivní a více zajímal o práci ve firmě, jsem získal nové zkušenosti a 

příležitosti, které mohu v budoucnosti uplatnit.  

       

Hlavně jsem se zlepšil v anglickém jazyce a v komunikaci s cizími lidmi. Ubytování v rodinách bylo naprosto 

špičkové s každodenní stravou, takže jsem se cítil jako doma. Ve volném čase jsme jezdili na výlety například do 

Londýna nebo jsme byli na jižním pobřeží Portsmouth. Dále jsme prozkoumávali části města.   

Vše potřebné jako letenky, ubytování, stravování a MHD bylo hrazeno přímo z grantu. Dostali jsme osm set 

euro, které jsme mohli utratit za stravování mimo rodinu nebo za co jsme chtěli.  

Před odletem na stáž jsem chodil na přípravné kurzy angličtiny, které mi zlepšily angličtinu a uměl jsem tak ze 

začátku lépe komunikovat. Byly opravdu užitečné a dost mi pomohly. 

Jsem opravdu rád, že jsem se měsíční stáže v Anglii zúčastnil. Díky ní jsem se přiučil ve svém oboru a získal tak 

mnoho zkušeností, které mi jen tak nikdo nedá. Jako svůj největší úspěch beru lepší úroveň angličtiny, protože 

být v cizí zemi a domluvit, se je opravdu paráda. 

Tato stáž mi otevřela nové možnosti k získání úspěchu. Dostat možnost se tohoto programu zúčastnit, je 

jedinečná příležitost získat zkušenosti, a proto bych ji všem doporučil, a i těm co nemají tak dobrou úroveň 

angličtiny, protože právě tato stáž vám dává možnost se jí pořádně naučit. 



 

 

Václav Kasan, SourceTech, Anglie 

 

Na stáži jsme byli v Anglii ve městě Portsmouth na 4 týdny. 

Za tuto úžasnou příležitost můžeme děkovat naší škole, Střední průmyslová škola technická v Jablonci nad 

Nisou a programu Erasmus+. 

Při našem pobytu jsme pracovali ve firmě 

SourceTech. Tato firma konstruktuje a opravuje 

dotykové panely, staví si na ně vlastní stojany a 

počítače. Zaměstnanci firmy byli velice příjemní, 

vše nám nejdříve ukázali a vysvětlili. 

Velice častá činnost byla sundávání zadního panelu 

obrazovek a výměna jednotlivých karet. V každém 

modelu jsou různé video a napájecí karty, některé 

měli i vestavěný počítač či android. Často pomohlo kartu vyměnit nebo zkontrolovat kontakty a panel opět 

fungoval.  

Díky tomuto pobytu jsem pochopil, jak funguje určité odvětví dotykových obrazovek. Zkusil jsem si připojování 

ribbon kabelů které se kromě komplikované elektroniky nikde nepoužívají. 

Praxe mi také přinesla vylepšení se v angličtině. Pochopení britské angličtiny mi dělalo problém, ale po pár 

dnech, jsem Angličanům rozuměl více a více. Také jsem byl schopen rychleji formovat věty a rozšířit si slovník 

o nová slova a fráze. 

Jako další plus bych chtěl uvést ubytování v rodinách. Rozhodně pomůže, když jste v rodině a musíte s domácí 

rodinou mluvit než být měsíc zavřený na hotelu. Od rodiny jsme měli zajištěné snídaně a večeře. Snídaně se 

skládali z cereálií jogurtů a ovoce. Večeře nebyli nic speciálního většinou brambory nebo hranolky s plněným 

pečivem, buregry nebo masem.  

Po práci jsme měli trochu volného času. První dva týdny jsem prozkoumával město, chodil do různých obchodů. 

A zbytek pobytu jsem se scházel se spolužáky na kulečník a podobné akce. O víkendech jsme se zbytkem naší 

skupiny jezdili na výlety. Prošli jsme třeba historický přístav. Velká atrakce byl také výlet do Londýna, kde jsme 

po návštěvě památek navštívili londýnské podzemí. 

Z grantu, který škola dostala na tuto akci, se zaplatilo ubytování, bydlení, jídlo, doprava po městě a letenky, 

takže jsme za celý pobyt nemuseli platit až na zálohu letenky vůbec nic. 

Před odletem do Anglie jsme museli věnovat nějaký čas přípravě. Podle mě je jeda hodina týdně na pár měsíců 

suprová cena za tuto příležitost. Na kurzech jsme se učili jak se chovat v Anglii, věci co nemají Angličani rádi i 

přátelská gesta která je od cizinců příjemně překvapí. 

Celý pobyt se výborně vydařil, jen měsíc mi dal spoustu nových znalostí nejen v angličtině. Jediná nepříjemná 

věc bylo to, že jsme od agentury dostali špatnou adresu do práce. Zbytek pobytu byl bezproblémový. 



Moje nejoblíbenější vzpomínka z práce bylo stavění počítačů. Jsem rád, že jsem si mohl vyzkoušet práci s 

nejnovějšími součástkami. Za zmínku určitě stojí to, že se mi povedlo opravit problém s obrazovkou, na který 

nikdo nemohl přijít.  

Celkově bych tento pobyt doporučil každému, kdo má tu možnost, byl to jeden z mých nejlepších zážitků. Pokud 

pojedete, dávejte si pozor na přechodech, v Anglii auta jezdí na druhé straně 



 
Jaroslav Máchal – SOURCE TECH – ERASMUS+ - VB 

 

Pracovní stáž na 4 týdny proběhla ve městě Portsmouth, což je jižní pobřežní město ve Velké Británii. 

Na tuto stáž jsem mohl odcestovat hlavně díky své škole Střední průmyslové škole technické a programu 

Erasmus+. 

Pracoval jsem v malé, ale příjemné firmě SOURCE TECH. Firma se zabývá hlavně servisem dotykových 

obrazovek. K mému potěšení jsme i stavěli počítače, které byly potřeba k obsluze obrazovek. Pracovní kolektiv 

byl velmi příjemný a vstřícný.  

Moje pracovní náplň byla hlavně servis dotykových obrazovek, což bylo rozebráni obrazovky a kontrola všech 

spojů a po zkompletování test přenosu obrazu. 

Praxe v této firmě mě naučila mnoho věcí, hlavní však je samostatnost jak v práci, tak v osobním životě, jelikož 

díky nepříjemné chybě jsem musel do práce dojíždět 2 hodiny ráno a 2 hodiny odpoledne. 

Co se týče angličtiny, tak zde cítím největší zlepšení za posledních 5 let. Jelikož jsem byl v cizí zemi, kde mi 

nikdo nerozuměl, tak jsem byl odkázán sám na sebe, naštěstí mi pomáhal kamarád Vašek Kasan, který uměl 

velice dobře anglicky. Zlepšil jsem se hlavně v domluvě s ostatními a v porozumění.  

Britové bydlí ve výrazně menších domech než my, avšak mají více pokojů. Já s Vaškem jsme byli ubytováni 

v pokoji, kde byly jen 2 postele a jedna skříň, což ale vůbec nevadilo, jelikož jsme byli převážně venku nebo 

v práci. Co se týče stravování, tak hlavním jídlem byla večeře, kde jsme vždy dostali dostatečnou porci dobrého 

jídla. Snídani jsme si dělali sami, ale díky našemu cestování na to nebyl čas, takže jsme snídani řešili po cestě. 

Volný čas jsme trávili buď na výletech (Historické doky, kino, návštěva Londýna) nebo jsme procházeli město, 

díky čemuž jsme poznali zdejší kulturu a dopodrobna poznali naše město.  

Z grantu bylo hrazené ubytování, letenky a jízdenky do práce. Zbylé peníze jsme mohli utratit dle naší libosti.  

Než jsme na stáž odletěli, museli jsme absolvovat přípravné kurzy. Jeden na internetu a jeden ve škole. Školní 

kurz byl podle mě víc přínosný než ten internetový. Díky naší učitelce jsem se před stáží naučil pokročilá 

slovíčka a byl jsem tak lépe připraven. 

Se stáží jsem velmi spokojen, i když každý den cestovat 4 hodiny bylo někdy 

náročné, přesto mi to nevadilo. Hlavně, že jsem dostal tuto příležitost. Rodina 

byla milá a vždy mi se vším ohledně angličtiny pomohla. Jediné co by se dalo 

zlepšit, je trošku větší pohodlí v pokoji, když člověk nemá ani stůl, kde by mohl 

dělat své úkoly a musí to vše dělat na posteli, tak po 1 měsíci z toho začínají bolet 

záda. 

 

 



 
 

 

Josef Michalíček, Game Over, Erasmus+, United kingdom 

Na stáži jsem byl na čtyřtýdenním pobytu ve Velké Británii a pracoval jsem v retro herně jménem Game Over 

Jsem rád, že naše STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TECHNICKÁ se spojila s projektem Erasmus+ a 

umožnila žákům z naší školy odjet do ciziny a vyzkoušet si, jaké je to pracovat někde jinde a dorozumívat se 

jiným jazykem než mateřským. 

Pracoval jsem ve společnosti jménem Game Over, což je retro herna, kde jsou nejrůznější staré herní konzole a 

hry, které by poznal i váš děda. 

Většinu času jsem čistil počítače od různých nepotřebných souborů, či kontroloval, 

jestli v nich nejsou nějaké viry, dělal po herně elektroinstalace, pracoval s kasou, 

pomáhal zákazníkům s jejich tužbami a poslední týden jsem instaloval do počítačů 

bezdrátový internet. 

Myslím si, že jsem se zlepšil v anglickém jazyce ve slovní zásobě, porozumění 

některých anglických slovíček a výrazů, ale hlavně v plynulosti při komunikování s 

lidmi, jelikož jsem hodně mluvil se zákazníky, buď když si chtěli něco koupi či 

chtěli s něčím poradit. 

Bydlel jsem se svým kamarádem ze třídy v malém dvoupatrovém domku, kde jsme sdíleli jednu místnost. 

Umístění domku bylo pro mě velmi dobré, protože jsem měl autobusovou zastávku hned před domem, měli jsme 

blízko sebe nákupní centra a také fastfoodové podniky jako např.: KFC, Mc-Donald´s či Subway. Snídaně byly 

většinou stejné, a to kuličky/kroužky s mlékem a nějaké pečivo s džemem/taveným sýrem. Paní domácí byla 

velice hodná a vyhověla nám ve všech požadavcích, které jsme jí kladli. 

Ve volném čase jsem objevoval město, chodil po památkách nebo chodil plavat do místního bazénu. 

Z grantu, který nám uhradili, byly také zaplaceny věci jako např.: MHD, letenky, 

ubytování, strava, takže jsme se nemuseli zabývat takovými skutečnostmi jako 

např.: hledání letů do Anglie, ubytování atd., které za nás vyjednala škola a 

Erasmus+. 

Před odletem měl každý “povinnost” chodit každý čtvrtek od 7:00 do školy na 

hodiny angličtiny, které byly navíc, a také jsme museli strávit přibližně 20 hodin 

na počítači v programu na zlepšení angličtiny. 

Musím říci, že se mi stáž líbila už jen v tom, že jsem mohl někam vycestovat 

mimo Česko, a naučit se plynuleji mluvit anglicky, takže to byly dobře užité 

měsíční pracovní prázdniny v zahraničí. 

 



 

 

Pavlů Marek, Erasmus+, Anglie 

 

Díky Střední průmyslové škole technické Jablonec nad Nisou a programu Erasmus+ jsem se zúčastnil zahraniční 

stáže a praxí v Anglii ve městě Portsmouth, kde jsem byl v náhradní rodině ubytovaný po dobu čtyř týdnů.  

Náplní mé pracovní doby bylo pomáhání v místním autoservisu/pneuservisu jménem A1 Automac Ltd. Na 

pracovní kolektiv jsem si zvykl dost rychle, jelikož zde pracují hodně příjemní a přátelští lidé, z větší části také 

cizinci, ale s komunikací nebyl žádný problém, jelikož v Anglii žijí již delší dobu.  

  

Prvních pár dní trvalo, než jsem se dostal k nějaké pořádné práci, jelikož mi kolegové zpočátku nevěřili, ale 

nevadilo mi to, protože jsme o tom byli varováni a informováni v agentuře, která nám poskytla firmy, kde jsme 

pracovali. Poté co jsem si ve firmě vybudoval důvěru, jsem se už začal dostávat k nějakým strojům jako 

například stroj pro montáž a demontáž pneumatik nebo stroj pro vyvažování pneumatik. 

Stáž v Anglii mi přinesla plno zkušeností a zážitků jak v práci, tak mimo ní. Už vím jakou práci a čas zabere 

vyměnit pneumatiku, nejdříve ji sundat z auta, poté zkontrolovat a sundat z kola, potom připravit novou a nasadit 

na kolo, dále ji nafouknout, vyvážit, zkontrolovat, jestli někde neuchází vzduch a teprve poté znovu nasadit kolo 

na nápravu u auta, zašroubovat, a až poté je auto připraveno a schopno provozu. 

V anglickém jazyce jsem se dost zlepšil hlavně v porozumění lidem a mluvení s lidmi. Ubytování v rodinách 

bylo asi tak jako pětihvězdičkový hotel a se stravováním to bylo úplně stejné. Ve volném čase jsme chodili 

hodně na výlety. Byli jsme například v Londýně nebo na jižním pobřeží Portsmouth. 

Vše potřebné jako ubytování, stravování, MHD i letenky bylo hrazeno přímo z grantu a ještě jsme dostali osm 

set euro na vlastní útratu a potřebné stravování mimo hostitelskou rodinu. 

Na tuto stáž jsme se připravovali pomocí přípravných kurzů angličtiny ve škole, kde nás učili trochu pokročilejší 

úroveň angličtiny, takže to dost pomohlo na samotné stáži. 

Se stáží jako s celkem jsem byl hodně spokojený a jsem rád, že jsem se zúčastnil, nasbíral nové zkušenosti a 

přiučil se zase o něco víc angličtině. Jako svůj největší úspěch na stáži považuji zlepšení se v angličtině a oboru, 

ve kterém jsem pracoval. 

Stáž bych určitě doporučil všem, protože to bylo skvělé, a kdybych měl tu možnost někdy ještě jednou, tak bych 

určitě neváhal a hned bych se zase zúčastnil. 



  

Jaroslav Pesničák, Goodwins Digital Photo Shop, Spojené Království 

Díky Střední průmyslové škole technické Jablonec nad Nisou a programu Erasmus+ jsem byl na stáži 

v Anglii. 4 týdny jsem pracoval v Goodwins Digital Photo Shop. 

Goodwins je foto obchod. Pracoval jsem tam jenom já, ale i můj 

nadřízený a můj spolužák z Čech. 

Během pracovní stáže jsem většinou rámoval fotky. Proces 

rámování fotky obnáší nastříhání hran na stroji, sešívání hran 

rámečku k sobě na jiném stroji, vyřezávání skla a někdy i kartonové 

desky na dalším stroji, nastřelování kartonové desky 

(předpřipravené nebo specificky vyříznuté) k rámu a pro 

objednávky ještě vyrobení vnitřního ohraničení pomocí stroje 

připojeného k počítači, přelepení zadní části lepicí páskou a 

přivrtání násad pro provaz na pověšení. Také jsem dělal ze dřeva 

rámy, na které jsem pak připínal plátno. Balil jsem hotové zarámované fotky, aby byly připraveny na 

předání zákazníkovi. 

Pracoval jsem s tiskařským strojem, skenoval fotky a film. Také jsem pracoval ve skladu, kam jsem 

umisťoval zásoby a kontroloval jejich stav. Když bylo potřeba, tak jsem 

zašel pro materiál. 

Na stáži jsem využil mnoho věcí, které jsem se již naučil ve škole (např. 

důležitost tolerance rozměrů při uložení součásti, bezpečnost při práci na 

stroji, čtení objednávky a určení správných materiálů). Nový pro mě byl 

skoro celý proces výroby rámečků. Přestože to pro mě bylo nové, po týdnu 

jsem byl ve výrobě velmi dobrý. Naučil jsem se zde také anglicky 

terminologii fotografie 

Ubytování a strava byla výborná. Hostitelská rodina měla nádherný dům, 

byli k nám velmi milí a každý den jsme k večeři měli něco jiného. 

O volném čase jsme se spolužáky chodili po městě. Byli jsme na výletě do Londýna a Historic 

Dockyards. 

Z grantu bylo hrazeno ubytování, stravování, MHD i letenky. 

Na odjezd na stáž jsme byli připravováni. Jednou týdně jsme měli kurz angličtiny, který byl více 

informativní než normální hodina angličtiny. Také jsme si museli splnit 20 hodin online kurzu, který 

bohužel nemůžu doporučit. Často vám neuzná synonymum slova, které po vás chce. 

Celkově jsem rád, že jsem se zúčastnil tohoto projektu. Práce mě bavila a šéf mi řekl, že jsem byl 

jeden z nejlepších studentů, které měl. 



  

Je těžké posoudit, co byl můj největší úspěch, tak asi zmíním můj největší rám. Poslední den jsme 

rámovali plakát pro IBD (společnost zapojená do projektu). Plakát měl rozměry cca 120x80 cm. 



 

 

Vít Peukert, Goodwins Digital Photo Shop, Anglie 

 

Hned ze začátku bych chtěl poděkovat svojí škole Střední průmyslové 

škole technické v Jablonci nad Nisou a programu Erasmus+ za 

organizaci a financování zahraniční stáže. 

Moje praxe probíhala v přístavním městě Portsmouth v Anglii. Stáž 

měla trvání 4 týdnů. 

Na stáž mi bylo přiděleno místo v Goodwins Digital Photo Shop, 

obchodu zaměřeném na vyvolávání fotografií, jejich úpravu, 

vytváření rámečků na míru a v neposlední řadě vytváření kopií klíčů. Jediným daměstnancem a také majitelem 

byl Lee Pateman, který nás v průběhu stáže učil jak řemeslné tak technické úkony z jeho oboru.  

Pracovní úkoly na stáži nebyly stálé a každý týden jsme s Leem dělali něco 

jiného. Ze začátku jsem například opravoval starší počítač, na kterém jsem 

po dobu stáže pracoval. Následně po diskusi z úvodního dne jsem se pustil 

do retušovacích prací na fotografii z druhé světové války. Potom jsme 

prováděli zálohování pevného disku. Dále jsem s kolegou vytvářel 

zakázkové rámečky na obrázky, plakáty a jiná média a nakonec jsem 

editoval konvertovaný film z 8 milimetrové pásky. Dost práce bylo také se 

stěhováním věcí ze starého obchodu do nového. 

Co se týče nabytých zkušeností, seznam je poměrně velký, ale asi největší 

zkušenost byla pracovat s imperiálními jednotkami. Musím uznat, že někdy 

pro mě bylo převádění z centimetrů na palce a obráceně nadlidský úkol. 

Jako další zkušenost bych uvedl vyrábění rámečků. Je to práce podobná strojařskému řemeslu, ale dělá se v ní 

mnohem více délkových odhadů než by většina strojařů dopustila. 

Mluvení a porozumnění angličtiny jsem měl už ze začátku stáže na vysoké úrovni. Co se vám ale stane, když 

celý den mluvíte a pracujete s angličtinou, je, že jste schopni přemýšlet a automaticky přepínat do angličtiny. Je 

to poměrně zvláštní proces. Někdy jsem se sám přistihl, jak si pro sebe mluvím v angličtině nebo jsem na kolegu 

místo češtiny začal mluvit anglicky. Asi by bylo také vhodné zmínit dodatečný školní kurz angličtiny, který 

sloužil jako jedna hodina angličtiny týdně navíc. Nakonec zmíním systém OSL, který byl spíš přítěž než pomoc. 

Ne moc funkční, ne moc zábavný a nic moc se z něho sředoškolák nenaučí. 

Ubytování a stravování jsme měli hrazené. V Anglie je hodně odlišná od toho, co máme v Čechách, ale pokud 

vám vyhovuje chodit každý den zabalen v teplém oblečení a vyhovuje vám anglická paleta chutí (hovězí, fazole, 

brambory, těstoviny a podobné), bude to tu pro vás vyhovující. 

Dostali jsme také měsíční lístek na MHD. Musím ale přiznat, že jsem ho ani jednou nepoužil. Ve městě se všude 

můžete dostat pěšky. 

Stáž shledávám jako vydařenou. Jsem rád, že jsem si mohl vyzkoušet něco jiného a naučit se nové věci. 



 
 

 

Jáchym Pospíšil, Dwinex Sheet Metal Ltd, Erasmus+, Velká Británie 

 

Byl jsem na stáži ve Velké Británii ve městě Portsmouth. Celkově trvala přesně jeden měsíc. 
Stáž pomohla uskutečnit naše STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TECHNICKÁ – Jablonec nad 
Nisou, pod záštitou projektu Erasmus+. Projekt nám zároveň zaplatil veškeré výdaje spojené se stáží. 

Pracoval jsem ve společnosti Dwinex Sheet Metal Ltd. Firma podniká ve strojním průmyslu, 
zabývá se zakázkovou výrobou čehokoliv, co lze svařovat nebo vyrobit z plechu. Pracovní kolektiv 
byl více než vřelý. Většina kolegů byla veselá a vstřícná, a to včetně majitele firmy. 

Celkově jsem si v práci vyzkoušel mnoho zajímavých aktivit. Jednalo se o práci se stroji jako 
pásová bruska, stolní vrtačka, soustruh, NC vyrážečka, pneumatický lis na plech, manuální lis, 
kotoučová pila a nespočet ručních nástrojů a pomůcek. Z aktivit jsem si vyzkoušel především samotný 
výrobní proces, ale také čtení výkresů, kontrolu výrobků, úklid a velmi důležité balení a expedici. 

Většina pracovních úkonů vypadala jako v Česku a využil jsem zde mnoho znalostí ze školy. 
Před odjezdem je dobré si udělat obrázek o vztahu metrického a imperiálního jednotkového systému. 

Co se týče jazyka, tak pozoruji výrazné zlepšení mluveného projevu a porozumění lidem se 
silným akcentem. Především jsem si navykl na anglický slovosled a rychlé odpovědi. 

Ubytování překonalo moje očekávání. Dům byl čistý, moderně vybavený a rodina velice milá. 
Musel jsem si zvyknout na to, že domácnost byla poměrně chladná. Po stránce jídla jsem měl veliké 
štěstí. Strava byla vyvážená, chutná, někdy jsem měl až pocit, že jsem v hotelu. 

Většinu volného času jsem strávil na plážích, ve fastfoodech a hlavně úžasných anglických 
muzeích. Také jsme byli na výletě v Londýně a viděli mnoho jeho krásných památek. 

Součástí stáže byly i přípravné kurzy angličtiny, které mi pomohly s tím, co jsem doopravdy 
potřeboval. 

Přínosů stáže je mnoho. Především mi přidala na trpělivosti a schopnostech řešení problémů. 
Jsem spokojen s jejím vývojem a určitě ji mohu doporučit komukoliv, kdo hledá zkušenosti a výzvu. 
Pokud se budu chtít kdykoliv v budoucnu vypravit do cizí země za prací, nepůjdu díky tomuto 
projektu naslepo. Naopak, díky získanému Europassu budu moci prokázat, že to pro mě není problém. 

A třešnička nakonec – pokud neporozumíte někomu se silným nebo neobvyklým akcentem, 
není třeba se strachovat, stává se to i rodilým mluvčím. 

 



 
 

Josef Skřivánek, ERASMUS+, Dwinex Metal Sheed Ltd., Velká Británie 

Na úplný začátek bych Vám rád řekl, kde jsem strávil celé 4 týdny. Bylo to v jihobritském městě Porthsmouth, 

ve čtvrti Cosham. Právě díky naší střední škole SPŠT jsem mohl vycestovat na tuto zahraniční stáž. 

Pracoval jsem ve firmě Dwinex Metal Sheed Ltd., která se zaměřuje převážně na ruční obrábění, tzn., že nemá 

automatické linky a CNC stroje, ale spíše ruční lisy a max. NC vyrážečky. Pracovní kolektiv byl velmi přívětivý 

a kamarádský. Pracoval jsem například na pásové brusce, bodovém pneumatickém lisu, rámovém pneumatickém 

lisu, NC vyrážečce, vrtačce atd. 

Během stáže jsem se naučil porozumět novým lidem v mém oboru, tzn. přes jazykovou bariéru, která se ke konci 

výrazně snížila, a já jsem rozuměl veškerým příkazům od mistrů. Dále mi praxe přinesla schopnost rozvrhnutí si 

práce v čase. Tedy, co je potřeba udělat dříve, co později a jak dlouho mi nějaký z procesů zabere času. Další 

pozitivní věcí je určitě podpora trpělivosti. Myslím to tedy tak, že nic není ihned hotové, ale že se čekání za 

nějaký delší čas vyplatí. 

Určitě jsem se zlepšil v chápání anglického jazyka. Každým dnem či týdnem jsem cítil, že jejich slovních 

spojením a mluvě obecně rozumím více. 

Ubytování jsem měl vynikající. Steve a Lin byli lidé k nezaplacení. Výborně nám vařili, pravidelně uklízeli. 

Jejich dům byl dokonce po rekonstrukci.  

Ve volném čase jsme v týdnu chodili do obchodů, bazénů a do kina, o víkendu jsme poznávali město 

Porthsmouth a zdejší kulturní bohatství. Podnikli jsme výlet i do slunečného Londýna, na který ještě dlouho 

nezapomenu, jelikož jsem zažil epický pohled po setmění na Tower Bridge a přilehlé mrakodrapy.  

Z grantu Erasmus byly hrazeny lístky na MHD, polopenze v ubytování i letenky.  

Stáž se dle mého vydařila, hlavně v druhé polovině, kdy jsem se tu rozkoukal a moc jsem si to tu užíval. 

Děkuji moc za tuto skvělou životní zkušenost! 

 



 

 

 

Matouš Tvrdík, Restore Technology, Erasmus+, Spojené Království 

 

Na čtyřtýdenní stáži ve městě Portsmouth jsem byl díky Střední průmyslové škole technické v Jablonci nad 

Nisou a programu Erasmus+. 

Byl jsem umístěn do firmy Restore Technology, která se zabývá recyklací elektrospotřebičů. Mými úkoly byly 

kontrola materiálu, likvidace odpadu a třídění dále zpracovatelného materiálu. 

Zlepšil jsem se zde v manuální činnosti, použil jsem mnoho znalostí ze školních praxí. Musím říct, že v práci byl 

moc fajn kolektiv. Zlepšil jsem se také v porozumění a mluvení v angličtině. 

Ubytování bylo útulné a jídlo výborné. Paní domácí se o nás perfektně 

starala. 

Ve volném čase jsme chodili do obchodních středisek, do kina, do 

muzea, měli jsme výlet do Londýna atd. 

Z grantu jsme měli hrazeno vše: letenky, ubytování, stavování a MHD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve škole jsme měli každý týden přípravnou hodinu angličtiny před odletem, abychom byli připraveni na to, co 

nás v Anglii čeká a abychom se zlepšili v angličtině 

Stáž se vydařila a náramně jsem si ji užil, byli tam příjemní lidé, dobré jídlo, super ubytování a fajn práce. Určitě 

bych každému doporučil, ať se do programu přihlásí. 

Můj největší úspěch byl ten, že jsem v práci dokázal pomoc někomu, kdo ve firmě Restore Technology pracoval 

mnohem déle než já 



  

 

  

 

 

 

 

Zahraniční stáž – Jan Zeman DKW Engineering, Erasmus+, Velká Británie 

Na stáži jsem žil a pracoval v malebném městě Portsmouth na jihu Anglie. 

Naše Střední průmyslová škola technická v Jablonci nad Nisou už druhým rokem podporuje projekt Erasmus+ a 

díky němu jsem se mohl této nezapomenutelné zkušenosti zúčastnit.  

Pracoval jsem ve firmě DKW Engineering, která převážně vyrábí součástky podle zakázek jako třeba kovové 

andělíčky na předek auta známé značky Rolls-Royce. 

Ze začátku jsem skládal a lepil oválná plastová síta na vodu, později jsem začal pracovat především s CNC 

stroji, na kterých jsem dělal různé zakázky (plastová kolečka do sít na vodu, kovové desky, kovové andělíčky). 

Dále jsem pracoval na CNC gravírovacím stroji, kde jsem gravíroval poznávací čísla na hotové obrobky a také 

jsem si mohl vyzkoušet práci na inspekci, kde se hotové výrobky podrobují testům kvality. 

Na CNC strojích jsem se naučil mnoho nových věcí, jako třeba pokročilé programování, vyměňování nástrojů za 

chodu stroje a mnoho dalších. Také jsem použil věci, které jsem znal ze školy (základní znalosti o CNC 

programovaní, posuvka, mikrometr). 

Za uplynulý měsíc byly mé jazykové dovednosti povýšeny o level dopředu, zejména v dorozumívání se 

ostatními a ve výslovnosti. 

Byli jsme ubytování u milé paní jménem Debbie, která se o nás po celý měsíc starala každý den. 

Moc volného času nebylo ale, když už nějaký byl, tak jsem objevoval krásy města Portsmouth a jeho okolí. 

Z grantu Erasmu jsem měl placené ubytování, letenky a MHD, kterou jsem dojížděl každý den do práce.  

Před stáží jsem chodil na přípravný kurz, kde jsme procvičovali svojí angličtinu.  

Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit této nezapomenutelné zkušenosti, naučil jsem se mnoho nových věcí 

ohledně CNC programování a zlepšil svůj anglický jazyk. Proto určitě doporučuji tuto stáž zažít. 

 


