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O Irské republice

• Hlavní město: Dublin

• Jižní Irsko je samostatné, zatímco severní Irsko patří 
Velké Británii

• Jazyk: angličtina, irština (pouze 38% obyvatel)

• Měna: euro

• Počet obyvatel: 4,7 mil.

• Náboženství: křesťanství



Odjezd do Irska - co jsme pro to museli udělat?

1) Podat přihlášku s doporučením třídního učitele
(Zúčastnit se mohl kdokoli starší 17 let)

2) Projít gramatickým a poslechovým testem
(Úroveň angličtiny by se měla pohybovat okolo B1)

1) Absolvovat pohovor s učiteli v angličtině 



Kdo prošel všemi těmito úkony, byl vybrán jako účastník projektu.
Celkem bylo vybráno 12 studentů, kteří museli podstoupit další přípravné 
kroky :

• Docházet na přípravné kurzy dvakrát týdně po dobu 2 měsíců

• Napsat motivační dopis a životopis v angličtině

•Spolu s ostatními založit fiktivní firmu

(v našem případě Hotel Cliffton)



Co jsme tam dělali ?

• Každý student pracoval ve firmě, kde mohl uplatnit znalosti ze svého 
oboru, 
tzn. ekonomické lyceum a obchodní akademie –
administrativa
informační technologie –
práce s počítači a softwarem
• Ve firmách jsme většinou pracovali po jednom, někteří byli ve dvojici
• Pracovní doba byla různá (někteří začínali v 10, někteří v 7)



Alena Bednářová a Aneta Paluzgová
Reads Design and Print Dublin

ØPříprava formálních dokumentů

ØZákaznický servis



Klára Kneblová a Kristýna Gajdová
Devaney & Durkin

Ø Import bankovních výpisů do MS Excel

Ø Tvorba obchodních dopisů

Ø Návrh plánu na fungování firmy v 
souladu z GDPR



Marie Javorská
SWAN training institute

ØPráce se studenty

ØKontrola docházky

ØPříprava certifikátů



Gabriela Zamazalová
EF language school Dublin

ØPráce z programy MS Excel a 
Elektra

ØVytváření rozvrhů pro 
studenty a jejich přiřazování 
do tříd

ØKomunikace s ostatními 
zahraničními studenty



Nina Valigurová
ACT language school

ØPráce s tabulkovými procesory (např. 
MS Excel)

ØPlánování výletů pro studenty



Martin Benek a Filip Rada

ØNávrh databáze a její částečné vytvoření 
v SQL jazyce

ØVytvoření základní mobilní aplikace v 
Android Studiu

ØKomunikace s německým 
spolupracovníkem

Connect.IE



David Plánička a Petr Bílek
Techmatic Recycling Services Ltd.

Ø Sestavování počítačů

Ø Testování funkčnosti PC 
součástek

Ø Instalace OS



Lukáš Grossman
SG Airsoft

ØÚprava designu webových 
stránek

Ø Práce s databázemi



Tomáš Trnka
AA Phone Accessories Repair Shop

ØOprava mobilních telefonů

ØProdej vybavení

ØInventura



Výlety a volný čas

Každou sobotu jsme měli výlety na 
nejznámější turistické atrakce v Irsku.

Neděle jsme měli volné, takže jsme si 
mohli dělat co jsme chtěli



Cliffs of Moher





Giant Causeway





Poloostrov Howth





A to už jsme my 





S Oscarem



Děkujeme Evropské unii a hlavně naší škole, že nám 
poskytla takovouto skvělou příležitost.



Zdroje nefocených obrázků

Mapa Irska - https://en.wikipedia.org/wiki/Partition_of_Ireland|
Vlajka Evropské unie  - https://www.elogistika.info/evropska-unie-ve-
svete-porovnani-s-15-zememi-g-20-mimo-eu/

Irská vlajka - http://lakujeme-nehty.blog.cz/1308/vlajky-irsko
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