Patrik Suchánek, Canoe Lake Nursery, Anglie
Byl jsem na čtyřtýdenní stáži v Anglii ve městě Portsmouth
díky Střední zdravotnické škole v Turnově, která obdržela grant v
programu Erasmus+. Mé pracovní místo bylo v Canoe Lake
Nursery, školce pro děti od miminek až do pátého roku života, kde
jsem se staral o děti a pomáhal s různými činnostmi a aktivitami.
Tato školka byla rozdělena na 3 skupiny podle věku dětí.
První byla skupina miminek, druhá dětí od 2 do 4 let a poslední
předškolní skupina s dětmi od 4 do 5 let. Pracovní kolektiv byl
velice milý a vstřícný. Každý se snažil pomáhat a zapojit se do
spolupráce i komunikace s ostatními.
Na svém pracovišti jsem pomáhal dětem s různými činnostmi
jako např.: oblékat se, nalévat si pití, mazat jídlo pomazánkami, mýt si ruce atd. Dále jsem
pomáhal ostatním s přípravou programu a organizací dětí. Také jsem dětem četl knížky,
tancoval s nimi a rozvíjel jejich schopnosti jako třeba malování či zpívání.
Všechny činnosti, které jsem v práci s dětmi vykonával, mě pomáhaly při komunikaci
vedené v cizím jazyce. Prokázal jsem empatii k dětem, což je velice dobré pro můj obor a
zaměření ve škole. Jak jsem již zmínil, velice mne překvapilo, že děti v Anglii chodí do
školky již od útlého věku, dříve než u nás. V souvislosti s předešlým faktem jsem zjistil, že
v Anglii mají mateřskou dovolenou pouze půl roku a poté není možnost žádné tzv. rodičovské
dovolené. V cizím jazyce jsem se za měsíc zlepšil hlavně v porozumění rodilým mluvčím a
zejména dětem. Dokážu již vést konverzaci bez dlouhého
přemýšlení nad odpověďmi.
Ubytováni jsme byli v hostitelských rodinách, bylo
skromné ale dostačující. Co se týká prostoru a interiéru v
pokoji, tak tyto aspekty předčily mé očekávání. V rodinách
jsme měli zajištěnou polopenzi. Ke snídani byly většinou
nějaké toasty a cereálie s mlékem. Večeře byla připravovaná
převážně z polotovarů, které jsem si musel dochutit.
Během našeho pobytu jsme také cestovali a navštívili
mnoho krásných míst. Pevnost Portsmouth, hlavní město
Londýn, starobylý přístav s lodí Victoria, Isle of Wight,

Brighton, úchvatné křídové útesy Seven Sisters a Portsdown Hill, z jehož vrcholku je
nepřekonatelný výhled na město, které bylo po celý měsíc naším domovem.
Z grantu Erasmus+ jsme měli kromě jiného hrazeno ubytování s polopenzí, letenky na
cestu tam i zpět a MHD ve městě. Celému pobytu samozřejmě předcházela řádná příprava v
podobě internetového kurzu a přípravných hodin ve škole s učiteli, kde jsme probírali
slovíčka a situace potřebné pro náš pracovní proces a běžnou komunikaci na stáži. Po
takovéto přípravě se člověk určitě cítil jistější v jazykových dovednostech.
Dle mého názoru se stáž velmi vydařila a na mém pracovišti by mě prý hned zaměstnali
a nechali pracovat s dětmi, dokud by mě to bavilo a naplňovalo. Doporučuji spolužákům
v nižším ročníku chytit šanci za pačesy a přihlásit se do programu Erasmus+.

