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Díky naší škole Waldorfská Základní a Střední škola Semily, příspěvková organizace a díky programu Erasmus+ 

jsem mohla odletět na měsíční stáž do Irska, konkrétně do irského města Limerick. Před odletem jsem 

absolvovala kulturní a jazykový přípravný kurz ve škole a online.  Kurz mi pomohl na celou stáž se dobře 

připravit. Celý pobyt, ubytování, stravování, MHD i letenky, vše bylo uhrazeno z grantu. Pracovala jsem 

v organizaci The Range. The Range je obchod, kde se prodávají věci do domácnosti, do zahrady a věci pro volný 

čas. Kolektiv ve firmě byl skvělý, všichni byli moc hodní. Poznala jsem tu 

studenty z Itálie i z Irska. Dále jsem poznala lidi z Brazílie, Polska a Ruska. 

V práci jsem připravovala zboží k prodeji. Vozila jsem ze skladu police a 

stavěla jsem regály. Dále jsem ze skladu vozila palety s novým zbožím a 

odvážela palety, které už byly vybalené. Vybalovala jsem zboží z krabic a 

umisťovala jsem ho do regálů. Následně jsem na počítači vyráběla cenovky, 

tiskla jsem je, případně laminovala a dávala jsem je k jednotlivým 

produktům. Hlídala jsem také vzhled regálů a chystala jsem výstavní 

produkty. Dále jsem také pomáhala zákazníkům. Ukazovala jsem jim, kde je 

zboží, které hledají, a případně jsem jim zjišťovala ceny u produktů, kde 

chyběly.  

Naučila jsem se pracovat v opravdu velkém kolektivu, který ve firmě byl.  Díky komunikaci se zákazníky jsem 

se určitě zlepšila v komunikaci s lidmi různých věkových kategorií. Také jsem se naučila lépe rozumět lidem 

s přízvukem.  

Během stáže jsem bydlela v hotelu v centru Limericku. Volný čas jsem trávila se spolužáky a s výměnnými 

studenty z Itálie. O víkendech jsme jezdili na výlety. Navštívili jsme Moherské útesy, městečko Galway, 

městečko a národní park Killarney. Dále jsme navštívili dvě pláže, město Cork a objeli jsme západno-jižní 

pobřeží. V týdnu jsme se potkávali po práci a podnikali všechno možné. Chodili jsme do kaváren a do parků, 

navštívili jsme dvě výstavy v galerii, chodili jsme na jídlo do místních podniků, navštívili jsme místní farmářský 

market a večer jsme chodili do místních vyhlášených hospůdek.  

Já jsem si stáž moc užila a jsem moc ráda, že jsem měla možnost jet a něco takového zažít.  

                                

                                      


