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            Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno,  
Kotlářská, příspěvková organizace 

Kotlářská 9, 611 53  Brno 

 

 

Akce: Prosincová stáž ve firmách v Irsku - Dublin 
Datum konání: 27. 11. – 10. 12. 2022 
Účastníci: pro 2. a 3. ročníky žáků obchodní akademie, lycea a informačních služeb  

pro 3. ročníky studentů vyšší odborné školy 
 

V období 27. 11. – 10. 12. 2022 se 19 

žáků a studentů naší školy zúčastnilo 

dvoutýdenní stáže v Dublinu. Jednalo 

se o praxi ve firmách pro žáky 

druhých a třetích ročníků oborů obchodní akademie, lycea a informačních služeb, dále o 

praxi v odborných institucích pro studenty vyšší odborné školy (obory ekonomicko-právní 

činnost a zahraniční obchod). Veškeré náklady na stáž byly hrazeny Evropskou Unií v rámci 

projektu Erasmus Plus (akreditovaný projekt 2021-1-CZ01-KA121-VET-000005759, 

Erasmus+ KA1).            

Seznam účastníků: Andrea Skaláková (3. ZO), Karolína Andreevová (3. ZO), Kateřina Hyclová 

(3. EP), Georgios Torlakidis (3. ZO), Patrik Vodička (3. D), Jakub Paluda (3. D), Adam Kristek 

(3. D), Sára Hrdá (3. K), Veronika Mildnerová (3. K), Petr Skryja (3. A), Šimon Uřídil (3. A), 

Lukáš Vaško (3. A), Valentýna Špačková (2. B), Eliška Švandová (3. LB), Anežka Štorová (3. LB), 

Natálie Vitulová (3. LB), Nikola Cinciová (3. LA), Kristýna Paulczyňská (3. LA), Marie 

Medulánová (3. LA) 

 

Doprovázející vyučující: Mgr. Martina Lojdová, Ing. Olga Koudelková 
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Cílem stáže bylo rozšířit profesionální kompetence stážistů v oblasti jejich studia, poznat 

rozdíly v práci v českých a irských firmách či institucích, spojit teoretické znalosti 

s praktickými zkušenostmi, zdokonalit znalost jazyka a rovněž umožnit žákům/ studentům 

získat sebedůvěru při používání angličtiny jak v každodenním životě, tak i v pracovní sféře.  

Program 

Účastníci přiletěli do Dublinu a taxíky je rozvezly do hostitelských rodin, kde byli ubytováni 

po 2 nebo 3 osobách. V rodině měli zajištěnou polopenzi. Tento typ ubytování jim umožnil 

zdokonalovat jejich komunikační dovednosti při kontaktu s rodinou. 

V pondělí dopoledne se zúčastnili semináře, na kterém jim byly sděleny další podrobnosti o 

práci ve firmách, chování na pracovišti, bezpečnosti, cestování atd. Poté již následovaly 

samotné stáže ve firmách s obvyklou pracovní dobou 9 – 17h.  

Stážisté byli ve firmách umístěni samostatně nebo ve dvojicích. Po celou dobu aktivně 

pracovali pod vedením zástupců firem anebo mentora, kteří připravovali jejich každodenní 

úkoly, poskytovali podporu a hodnotili práci žáků/ studentů.  

 

Adam Kristek (3. D) - Leonard Wilson Keenan. Firma se zabývá nákupem, prodejem nebo pronájmem 

nemovitostí, především bytů a rodinných domů. Své služby poskytuje jak tuzemským, tak i zahraničním 

klientům. 
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Stážisté si zdokonalili dovednosti v oblasti kontaktu se zákazníky či klienty, administrativy i 

využívání informačních technologií. Naučili se také svou práci vhodně odprezentovat 

spolupracovníkům nebo zákazníkům firmy, což přispělo k rozvoji jejich soft-skills. Rozšířili si 

svou odbornou terminologii v anglickém jazyce. 

Náplň práce: 

- psaní potřebné dokumentace, práce s elektronickou poštou 

- vkládání dat do interní databáze, zisk dat výzkumem na internetu 

- práce v programu Excel 

- příprava prezentací 

- komunikace se zákazníky, podávání informací 

- příprava firemních akcí 

- administrativní úkony, práce s faxem, kopírkou a skenerem 

- kromě této základní náplně další aktivity dle konkrétního oboru, ve kterém firmy působí 

 

 
Patrik Vodička (3. D), Natálie Vitulová (3. LB)  - 4property.  IT firma, která se zabývá tvorbou webových stránek 

převážně pro realitní firmy a agentury, dále pronajímá úložiště na internetu. 

Anežka Štorová (3. LB), Kristýna Paulczyňská (3. LA), Marie Medulánová (3. LA) - Gifts of Ireland. Firma se 

zabývá prodejem tradičního irského oblečení a suvenýrů s irskou tématikou. Firmu vede Aidan Geraghty, který 

v Irsku vyrůstal a sám má blízko k produktům, které prodává. 
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Jakub Paluda (3. D) - Ad'reme Solicitors. Tým advokátů specializující se na různé oblasti práva, kteří pracují na 

poskytování kvalitních právních služeb klientům. 

Eliška Švandová (3. LB) – foto vlevo - The Green Gallery. Firma, která se zabývá prodejem obrazů od irských i 

mezinárodních autorů. Má také webové stránky, přes které posílá obrazy do celého světa. 

Valentýna Špačková (2. B) – foto vpravo - MKS Michael Kelleher Solicitors - právnická firma zabývající se 

soudními spory se specializací na kriminální obranu, imigraci a veřejné zájmy. 
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Nikola Cinciová (3. LA) - 

Irish Rock N Roll Museum 

Experience . Muzeum se 

zabývá irskou hudební 

(převážně Rock N Roll) 

historií (U2, The 

Cranberries, Rory 

Gallagher, Thin Lizzy, ...). 

Pro návštěvníky nabízí 

prohlídku nejen muzea, 

ale i plně funkčních 

nahrávacích studií s 

průvodcem, dále také lze 

navštívit obchod se 

suvenýry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Skryja (3. A) - Chair Doctor. Firma se 

zabývá čalounictvím, výrobou a opravou 

židlí v různých odvětvích (například ve 

zdravotnictví, školství, sportu a dalších). 
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Lukáš Vaško (3. A) - FM Accountants. Firma zabývající se účetnictvím a zpracovávání dokumentů pro velké firmy 

se sídlem v Irsku. 

 

 

 

Další firmy: 

Šimon Uřídil (3. A) - Newlands Home & Garden Centre. Firma prodává vše pro zahradu – rostliny, stromy, 

dekorace, ale také živá zvířata a různé doplňky. 
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Střední škola – obor informační služby a knihovnictví – náplň práce: 

- reakce na dotazy zaslané do instituce, práce s databázemi 

- katalogizace publikací, stahování, sdílení a úprava záznamů 

- práce na designu nových publikací, zpracování knih vydaných firmou, příprava letáků 

 

 

Sára Hrdá (3. K), Veronika Mildnerová (3. K) – Footprints Bookstore. Firma je křesťanské knihkupectví, které 

prodává nejen biblické texty, ale také různé druhy přáníček, předmětů vhodných k darování věřícím přátelům 

nebo potřeby do kostela. 

 

 



8 
 

Vyšší odborná škola – obor ekonomicko-právní činnost a zahraniční obchod – náplň: 

- vkládání dat do interní databáze, práce s databází klientů, Excel 

- příprava prezentací v PowerPointu 

- administrativní úkony, práce s faxem, kopírkou a skenerem 

- psaní potřebné dokumentace, práce s elektronickou poštou 

- komunikace se zákazníky, telefonáty, řešení stížností 

 

 

Kateřina Hyclová (3. EP) - Gerrard L McGowan & Co Solicitors. Firma, která nabízí širokou škálu právních služeb 

a poskytuje praktické rady jednotlivcům, podnikům i charitativním organizacím. 

 

Karolína Andreevová (3. ZO) - Ashfiled College, Dundrum. Soukromá škola, jež spadá do skupiny škol City 

Education Group, dále zahrnující také City Language School, City Colleges a Progessive College. Ashfiled College 

nabízí studentům možnost studia 5. a 6. ročníku, jež zakončuje tzv. Leaving Cert, což je označení pro 

závěrečnou zkoušku irského systému středních škol a univerzitní imatrikulační zkoušku v Irsku 
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Andrea Skaláková (3. ZO) - The Green Gallery. Firma, která se 

zabývá prodejem obrazů od irských i mezinárodních autorů. Má 

také webové stránky, přes které posílá obrazy do celého světa. 

 

 

 

 

 

Georgios Torlakidis (3. ZO) - GCS Recruitment. 

Specializovaná poradenská společnost pro 

nábor zaměstnanců, která zastupuje kandidáty 

na stálé i smluvní pozice. Je uznávána jako 

přední dodavatel špičkových odborníků a 

spolupracuje s některými z největších britských 

společností. 

Doprovázející vyučující posuzovali průběh praxe a obdrželi zpětnou vazbu ohledně 

pracovního výkonu žáka/ studenta. 

Účastníci stáže si online i na průběžných setkáních sdělovali konkrétní poznatky z 

jednotlivých pracovišť i hostitelských rodin. Cílem bylo sdílení zkušeností a případné 

zkvalitnění dalšího průběhu stáže. 

Ve volném čase žáci/ studenti mohli samostatně poznávat město a místní kulturu, trávit čas s 

hostitelskými rodinami či kolegy z práce, navazovat nové kontakty atd. 

V Dublinu měli příležitost navštívit např. starobylou St. Patrick´s Cathedral anebo Christ 

Church Cathedral, zhlédnout slavný manuskript The Book of Kells v budově univerzity Trinity 

College, podniknout prohlídku Dublin Castle s přilehlou knihovnou Marsh´s Library a 

obdivovat další památky.  
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Procházky po břehu řeky Liffey mohli zakončit ve čtvrti Temple Bar s četnými restauracemi a 

hospůdkami anebo odpočinkem v proslulém parku Stephen´s Green. 
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Víkend byl zaměřen na kulturní obohacování. Ve společné části víkendového programu žáci/ 

studenti podnikli výlet na blízký poloostrov Howth a užili si romantickou cesta po útesech od 

vyhlídky na maják až do přístavu.  
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Jde o oblíbené výletní místo a nezklame – kromě přírody a procházek nabízí i historii, dobré 

jídlo a spoustu hospůdek. Zlatým hřebem programu bylo sledování rodinky lachtanů a místní 

fish & chips. 
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Nedělní program zahrnoval společnou návštěvu dublinského hradu a poté proslulého 

pivovaru Guinness s panoramatickou vyhlídkou na Dublin z prosklené restaurace v nejvyšším 

patře.  
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Na závěr pobytu účastníci obdrželi dokument Europass-Mobility a mnozí i reference od 

zaměstnavatele. Tyto dokumenty poskytnou potenciálnímu zaměstnavateli (případně vysoké 

škole) podrobné informace o stáži ve firmě, dovednostech a schopnostech, které si žáci 

osvojili. Umožní žákům/ studentům získat lepší startovní pozici na trhu práce. Žáci/ studenti 

rovněž obdrželi na slavnostním závěrečném společném setkání účastnický certifikát.  

Předávání Europass Mobility ředitelem školy Ing. Mgr. Lukášem Zouharem.  
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Závěr: Stážisté zvládali veškerou práci ve firmách bez problémů a zaměstnavatelé vysoce 

hodnotili jejich komunikační dovednosti, odborné znalosti i pracovní morálku. Skvěle 

reprezentovali naši školu v zahraničí a tímto jim ještě jednou děkujeme. Děkujeme i všem 

vyučujícím naší školy, kteří se zasloužili o výbornou odbornou a jazykovou úroveň našich 

žáků. Děkujeme rovněž vedení školy za podporu projektu. Těšíme se na dubnový běh dalšího 

navazujícího projektu v Dublinu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně 14. 12. 2022    

Ing. Olga Koudelková, Mgr. Martina Lojdová 

Pozn. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská 

komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem. 


