
Pracovní stáž v Anglii 

 Na naší střední škole se mi naskytla příležitost vyjet do Velké Británie na pracovní stáž v rámci 

projektu Erasmus+. Po prvotním strachu z opuštění komfortu domova a rodiny jsem se rozhodl, že 

bych chtěl vyjet. Vybíralo se z hodně studentů podle toho, kolik měli bodů v přípravě s paní učitelkou 

Myslíkovou, která měla vše na starost. Body se nerozdávali pouze za testy, ale také za docházku a 

plnění domácích úkolů, takže šanci měl každý, kdo tomu obětoval trochu svého volného času a usílí. 

Na 3 měsíční stáž se vybíralo pouze 6 studentů.Poté, co jsem byl vybrán ke 3 měsíční stáži, jsem 

musel před odjezdem poslat své hostitelské firmě životopis a kráté video o sobě. 

 Pracoval jsem ve strojírenské firmě DKW Engineering, která se zabývala výrobou součástek pro 

letecký a automobilní průmysl. Firma se nacházela ve městě Portsmouth, ve kterém jsem bydlel u své 

hostitelské rodiny, takže do práce jsem to měl  20 minut chůze. Měla zhruba 50 stálých zaměstnanců. 

Místní zaměstnanci byli na mě byli přátelští a z ochotou mi pomohli, když jsem něco potřeboval. První 

den jsem byl na úvodním pohovoru s mým nadřízeným, se kterým jsme se domluvili na pracovní 

době a ostatních detailech.  Moje pracovní doba byla 7,5 hodiny denně, a to od 8:30 do 16:30. Pauza 

na oběd byla 30 minut.V pátek se pracovalo pouze do 12. Jednu chvíli se mnou pracoval i výměnný 

student z Německa. Ve firmě jsem prošel každým oddělením. Pracoval jsem na soustružně, frézovně, 

kontrole kvality, zámečnické dílně, expedici a na montovně. Na frézovně jsem obsluhoval frézky se 

systémem fanuc. Na zámečnické dílně jsem řezal závity, pracoval na ručním lisu a brousil hliníkové 

obrobky. V montovně jsem kompletoval vyrobené součástky do sestav. Na expedici jsem balil 

součástky do krabic. V oddělení kontroly kvality jsem pracoval s kalibry a s výkresovou dokumentací. 

 Myslím si, že mi moje pracovní stáž dala velmi mnoho, a to jak z profesního, tak z osobního hlediska. 

Naučil jsem se spoustu věcí v praxi, zlepšil se v cizím jazyku, poznal nové lidi a místa. Určitě z toho 

budu čerpat celý život a jsem vděčný, že nám to paní učitelka Myslíková zařizovala i přesto, že to 

nebylo z důvodů pandemie lehké. 

 Jan Havlíček, MS4B 

  

 

 


