
 
 
 

 

Zemínová Barbora, Dysart Nursery, Anglie, Portsmouth 

Díky naší Střední zdravotnické škole v Turnově a programu Erasmus+ 

jsem se mohla zúčastnit stáže v Anglii v přístavním městě Portsmouth na 

čtyři týdny. Pracovala jsem v instituci Dysart Nursery, což je mateřská 

školka. Starají se zde o děti staré několik měsíců až čtyři roky, než jdou do 

základních škol. V této organizaci bylo mnoho zaměstnanců, kteří mezi 

sebou měli hezké a blízké vztahy. V práci jsem pomáhala učitelkám 

s přípravami svačin a obědů pro děti. Četla jsem dětem různé pohádky a 

vyprávěla příběhy. Společně jsme kreslili obrázky. Hlídala 

jsem děti venku při zahradních aktivitách. Když bylo 

potřeba, děti jsem převlékla do čistého oblečení a pomáhala 

jim při obouvání bot. Hrála jsem s nimi rozmanité hry a při 

pobytu venku jsme se starali o živá kuřátka a o zeleninovou 

zahrádku.  

Na stáži bylo pro mě všechno nové. V angličtině jsem si nebyla vůbec 

jistá a z neznámého prostředí jsem měla obavy. V první řadě pokládám za 

úspěch, že jsem udělala pokrok v anglické konverzaci, protože jsem musela 

mluvit s malými dětmi i učitelkami a byla jsem na to sama. Naučila jsem se 

spoustu nových frází a slovíček. Ze začátku jsem měla s komunikací potíže, 

ale po čase jsem byla schopna téměř plynně hovořit a reagovat. Ve školce 

jsem získala velké zkušenosti s prací s dětmi, které jsou z jiné kultury, než 

na jakou jsem zvyklá z Čech. Potěšilo mě, že moje práce měla úspěch a že jsem si svým 

přístupem k dětem získala jejich důvěru, a že si mě oblíbily. V daném zařízení jsem 

respektovala řád, který byl pro děti důležitý. Nemyslím si, že se nějak výrazně liší od zařízení 

u nás. Naučila jsem se, jak se chovají učitelky k dětem, ale nemůžu to porovnat s českými 

školkami, protože nemám zkušenosti. 

Bydlela jsem v hostitelské rodině, ve které jsem měla veškeré pohodlí a rodina nám také 

zajišťovala stravování v podobě teplých a ne zrovna malých večeří a snídaní. Obědy jsem si 

musela dělat sama, ale to mi nijak nevadilo. V rodině, kde jsem byla já, žila jen jedna postarší 

paní. Měly jsme tam s mojí spolubydlící soukromí a útulně vybavený pokoj. Všechno jsme 

měli z grantu hrazeno, ubytování, stravování, MHD a letenky tam a zpět. Ve volném čase 



jsme objevovali krásy Portsmouth a o víkendech jsme jezdili na různé výlety jako třeba do 

města Brighton nebo do Londýna. Také jsme navštívili ostrov, který je poblíž Portsmouth a 

tam jsme viděli úchvatný přírodní útvar zvaný The Needles. Před odletem jsem povinně 

musela navštěvovat přípravné kurzy, které mě připravovaly na moji stáž. Museli jsme 

pracovat i doma na online kurzu v trvání 30 hodin. Rozhodně nelituji, že jsem na stáž jela a 

účastnila se tohoto projektu. Několik měsíců před odletem jsem panikařila a nikam nechtěla 

odletět. Ale jsem ráda, že jsem se pochlapila a vydala se vstříc nové zkušenosti. Byl to úžasný 

měsíc a už se těším, až přijde další podobná příležitost. 


