
IRSKO - DUBLIN
odborná praxe

23. 10. 2021 – 13. 11. 2021



Erasmus+
= vzdělávací program Evropské unie, který podporuje 
mezinárodní spolupráci a výjezdy do zahraničí

= 3 týdny praxe ve svém oboru

• dotováno fondy Evropské unie

• účastnit se mohou studenti i učitelé

• pro účast v tomto projektu je nutné dovršení 17 let, vytvoření 
CV a motivačního dopisu, úspěšné zvládnutí pohovoru a 
napsání testu pro zjištění Vaší úrovně cizího jazyka

• kromě odborné praxe a zlepšení jazyka získáte také nové 
kamarády a především nezapomenutelné zážitky
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SWAN
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= jazyková škola

• zařizuje ubytování v rodinách, 
hledá pracovní pozice a pomáhá 
řešit problémy všem studentům 
na zahraniční praxi

• zprostředkovává výlety 
po celém Irsku

• uděluje certifikáty 
o absolvované praxi



Cesta do Dublinu
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Krakov – 23. 10. 2021, 18:00

• se společností Ryanair
• let trval 2 hodiny & 50 minut



Freshly CHOPPED
= Irský řetězec restaurací nabízející především saláty z čerstvé zeleniny. Název 
pochází ze speciálního a jedinečného způsobu krájení zeleniny.
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➢ zde pracovaly studentky ekonomického lycea a obchodní akademie

Náplní jejich práce bylo:
• komunikace se zákazníky
• kontrola a údržba zásob ve skladu
• vedení denní evidence zásob v prodejně
• evidence týdenních nákladů a výnosů společnosti v Excelu
• příjem a výdej peněz
• vyřizování objednávek vytvořených přes internet

ODBORNÁ PRAXE



6

Michaela Oborná, 4. EL Markéta Škerková, 4. EL Lucie Zamazalová, 3. OA

Freshly CHOPPED
ODBORNÁ PRAXE
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= Setanta Vehicle Sales byla založena v roce 2007 a je jedním z 9 
autorizovaných prodejců Renault Trucks v Irsku. Úspěch společnosti je založen 
na dvou hlavních principech: Best Products a Best Service. Tato společnost je 
distributorem značek Renault Trucks, Knapen, Meiller a Dennis Eagle.

Setanta Vehicle Sales/Renault Trucks
ODBORNÁ PRAXE

➢ zde pracoval Matyáš Byrtus, 3. SA - student strojírenství

Náplní jeho práce bylo:
• příjem objednávek k opravě a servisní kontrole motorových vozidel
• kontrola základních informací o vozidle
• pomoc při jednoduchých opravách kamiónů
• sledování provádění diagnostiky vozidel nejen v praxi, ale také                  

v softwarových programech
• orientace v databázi náhradních dílů
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Setanta Vehicle Sales/Renault
ODBORNÁ PRAXE
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= Zásilková služba, která se zaměřuje na kvalitu. Neustále se snaží zlepšovat 
svou síť, poskytovat vysoké standarty v oblasti technologií a zabezpečení, 
snaží se chránit životní prostředí a respektovat rozdíly mezi svými 
zaměstnanci - poskytovat jim bezpečné pracovní prostředí.

GLS Ireland
ODBORNÁ PRAXE

➢ zde pracovali 4 studenti oboru strojírenství

Náplní jejich práce bylo:
• práce se čtečkou čárových kódů
• evidence zboží v interním systému evidence zásilek
• zaznamenávání zásilek do centrálního PC pomocí pevných a přenosných 

čteček QR kódů
• příjem a výdej balíků, příjem poškozených balíků k reklamaci
• řízení exportu nákladních listů do mobilních telefonů řidičů
• pomoc při kontrole elektrických a mechanických částí třídících dopravníků



GLS Ireland
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ODBORNÁ PRAXE

Andrej Němec, 3. SB
Vojtěch Duda, 3. SB

Tibor Rumen Račev, 3. SB

Ondřej Moráň, 3. SB
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City centre of Dublin

St. Patrick‘s Cathedral

Spire of Dublin

Liffey
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Dublin Castle
National Gallery

of Dublin



Bray
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Dalkey
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Malahide



Killiney
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Dún Laoghaire Harbour



Dublin Zoo
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Cliffs of Moher



Giant‘s Causeway
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Cesta domů
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• se společností Ryanair
• let trval 2 hodiny & 50 minut

Dublin – 13. 11. 2021, 10:10



Dublin, I love you!

THANKS!

Zamazalová L., 3. OA


