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Zúčastnila jsem se čtyřtýdenní stáže v Anglii,
přesněji v přímořském městě Portsmouth na jihu
Anglie. Tato příležitost mi byla umožněna díky
grantu Erasmus+, který obdržela Střední zdravotnická škola v Turnově.
Patřím do skupiny žáků, kteří takto jeli do zahraničí poprvé, proto byla praxe pro mě ze
začátku mírně stresující. Před odjezdem jsme se zúčastnili přípravných kurzů anglického jazyka
na naší škole, kde nás připravili na různé situace, které by se v průběhu stáže mohly stát, a
doučili jsme se potřebné fráze, což nás před odjezdem uklidnilo a nemuseli jsme se nové
zkušenosti obávat.
Měli jsme zajištěné ubytování s polopenzí v rodinách. Já osobně jsem bydlela v menším
rodinném domě se spolužačkou a pouze naší novou „housemámou“ (jak jsme my, účastníci
zahraniční praxe, obecně pojmenovali ženy, které se o nás staraly). Paní byla velmi milá,
poradila nám, jak bude pro nás nejlepší dostat se do práce, dále nám řekla o místech, které stálo
za to vidět v Portsmouth, výborně vařila (převážně z polotovarů, ale nebylo to vůbec poznat) a
hezky se o nás starala.
Pracovala jsem od pondělí do pátku v The Brambles
Nursery, kde se mnou byla ještě jedna kamarádka a další
dvě dívky pracovaly v The Brambles Infant School. Aby
bylo vše spravedlivé, tak jsme měly všechny stejnou
pracovní dobu od devíti do tří dvaceti. Byla jsem přidělena
do skupiny, kde bylo přibližně 45 dětí ve věku 3-4 let, na
které dohlíželo asi osm učitelek, ale asi polovinu času byla celá skupina rozdělena na půl a
trávily čas ve dvou propojených třídách. Moje pozice ve školce by se dala nazvat snad jako
asistentka učitele, ale spíš jsem byla starší kamarádka dětí, která jim pomohla s čímkoliv, když
bylo potřeba. Kreslila jsem si s nimi, stavěla hrady z lega, zpívala oblíbené písničky, četla
pohádky, pomáhala s tkaničkami a zipy, běhala venku na hřišti, dělala dohled na houpačce,
nebo pomáhala s přípravami na nástup do školy. První dny byly v práci nejtěžší, ale jakmile

člověk lépe porozuměl žvatlání některých dětí, tak to bylo super. Měla jsem obrovské štěstí,
protože všichni byli moc milí, jak děti, tak ti, kteří je měli na starost.
Volný čas jsem odpoledne využívala k poznání okolí svého bydliště a k poznávání celého
Portsmouth. Víkendy jsme trávili všichni společně a jezdili na celodenní výlety. První víkend
jsme si zajeli prohlédnout Londýn, druhý víkend jsme jeli na Isle of Wight, kde jsme si udělali
výlet na útesy The Needles a poslední víkend jsme si zajeli do Brightonu a na útesy The Seven
Sisters.
Jsem velmi vděčná, že jsem se mohla něčeho podobného zúčastnit a získat tolik skvělých
zážitků a vzpomínek. Bylo to velmi přínosné, a to nejen po jazykové stránce, a tak doufám, že
si to další ročníky, které se budou této zahraniční stáže účastnit, užijí stejně, jako jsme si to užili
my.

