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PARTNEŘI



PŘÍPRAVA – KURZ, VÝBĚR ÚČASTNÍKŮ

• Pro účast je podmínkou absolvovat přípravný kurz, který 
vás připraví na pobyt v Anglii. 

• Kurz se skládá z částí jako jsou:

• Historie Velké Británie

• Připomenutí gramatiky a každodenních frází

• Testy po ukončení jednotlivých částí

• Účastnit se mohou žáci třetích ročníků a nadaní žáci 
druhých ročníků 

• Stáž má omezený počet účastníků a rozhoduje se podle 
výsledků během kurzu (bodové ohodnocení testů a účasti)



CESTA DO ANGLIE

• Vyrazili jsme v poledne od hotelu Grand v Brně směr Florenc.

• Dále pokračovala naše cesta z Prahy dalším autobusem do Londýna na Victoria Station.

• Z Londýna už pak zbývala jen dvouhodinová jízda vlakem do naší cílové destinace, Portsmouth.



UBYTOVÁNÍ V RODINÁCH

• Ubytování je zajištěno v hostitelských rodinách

• Pokud to jde, ubytovává se po jednom, za účelem přimění studenta mluvit anglicky

• Co se týče našich zkušeností tak pobyt v

rodinách byl velice příjemný



FIRMY

• Acronym Computers Ltd.- info@acronymcomputers.co.uk

• Malý rodinný obchod s počítači, zároveň také opravují a renovují počítače a laptopy.

• BEA Solutions Ltd.- enquiries@beasolutions.com

• Počítačová firma, poskytující síťové a jiné řešení pro menší firmy a kanceláře.

• Season Electronics Ltd.- season.hongkong@seasongroup.com

• Firma na výrobu elektroniky-elektronické měřící přístroje a přesné budíky

• DKW Engineering Ltd.- info@dkwengineering.co.uk

• Strojírenská firma- výroba precizně opracovaných součástek všeho druhu.

• Arden & Way- info@ardenway.co.uk

• Realitní kancelář- Pronájem a prodej domů v Portsmouth a okolí.

• The Groundlings Theatre- info@groundlings.co.uk 

• Ochotnické divadlo- provozují také školu herectví.



KOLEGOVÉ





PRACOVNÍ NÁPLŇ

• EPO: Obchodní činnost a marketingové řízení, Vedení administrativy, Komunikace při styku s klienty a 
zákazníky

• IT: Správa webových stránek, Správa PC/ Servis laptopu, Servis PC

• MS: Ruční zpracování kovů, Obsluha obráběcích strojů, Obsluha a seřizování CNC strojů

• ME: Základní práce v elektronice, Praktická elektronika, Měření hodnot základních veličin



VOLNÝ ČAS









CO NÁM ERASMUS PŘINESL

• Jsme opravdu rádi, že jsme mohli vycestovat do zahraničí, je to výborná zkušenost.

• Osamostatnění 

• O spoustu věcí jsme se museli postarat sami, což nám ukázalo co nás v životě čeká 

• Cestování 

• Podívali jsme se na jiné místo a zjistili jak to chodí v zahraničí

• Pracovní zkušenost 

• Vyzkoušeli jsme si jak to chodí v našem oboru v UK.

• Máme z celého pobytu nezapomenutelné zážitky



ROZDÍLY MEZI UK A ČR

• Bydlení

• Bydlí se v menších domečcích, které jsou stísněnější

• Každý dům má alespoň tři patra

• Jízda po levé straně

• Ve Velké Británii jezdí auta na „špatné“ straně no 

• Jídlo

• Jídlo je ve Velké Británii snad největším rozdílem od Česka, mají malé obědy a velké večeře a velice rádi jedí Indická 
jídla nebo „takeaway foods“

• Ani samotná Anglická kuchyně občas u večeře nebo u snídaně nechybí 

• Chování lidí

• Lidé jsou obvykle zdvořilejší a hodnější, častokrát tak moc, až to ani nedává smysl



VELICE DĚKUJEME ŠKOLE A PROGRAMU EVROPSKÉ UNIE 
ERASMUS+, ŽE NÁM UMOŽNILI VYCESTOVAT DO VELKÉ 

BRITÁNIE NA TUTO STÁŽ, KTERÁ NÁS NAUČILA SPOUSTU VĚCÍ 
DO BUDOUCÍHO ŽIVOTA.



ZDROJE:

• Zážitky a vzpomínky ze stáže 

• Naše galerie z výletů 

• Stránky Portsmouth:

• www.visitportsmouth.co.uk

• Stránky projektu Erasmus+

• www.naerasmusplus.cz

• Stránky naší školy s informacemi ohledně Erasmu:

• www.sstebrno.cz

http://www.visitportsmouth.co.uk/
http://www.naerasmusplus.cz/
http://www.sstebrno.cz/


Neocenitelná životní zkušenost, za kterou jsme moc 
rádi, ale jak se říká: „Všude dobře, doma nejlíp.“

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží 

pouze názory autora, a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených 

v této publikaci.


