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Průběh 7. projektu 2013/2014 - realizace září 2013 - březen 2014 

Jakub Baťha napsal článek, který vyšel v červnovém čísle časopisu Troja: 

Půlroční stáž v Durhamu 

V loňském školním roce jsme po maturitě na Euroškole Praha složili mezinárodní zkoušku Office Assistance ESA.Protože škola již několik let 
nabízí 
studentům pomaturitní praxe v Anglii, přihlásili jsme se s mým spolužákem Jirkou a od září do března strávili šest měsíců v anglickém Durhamu. 
Náš pobyt byl financován z grantu v rámci programu Leonardo da Vinci. 
Odletěli jsme na začátku září a ubytováni jsme byli v nájemních domech společně se studenty z Německa, Belgie, Španělska či Indie. První dny 
byly obtížnější, protože jsme nebyli zvyklí na 
mluvu rodilých Angličanů. Ale postupem času jsme rozuměli víc a víc. V práci nás přijali velmi mile, chovali se k nám hezky a snažili se nás naučit 
mnoho nových věcí. Zaměstnáni jsme byli v oddělení marketingu a administrativy a bavilo nás 
to tam. Také jsme využívali sportovních aktivit, které New College nabízela, a měli jsme dost času poznat Durham. 
Celkově se mi pobyt v Durhamu líbil a myslím, že to je skvělá životní zkušenost.  
Doporučuji všem! 
Jakub Baťha, absolvent Euroškoly Praha 

http://www.mctroja.cz/files/116/troja-176.pdf 

 
10. června 2014 

 Jakub Baťha a Jiří Ziegler úspěšně složili "vyšší" zkoušku ESA - Office Management. Z rukou mezinárodního komisaře Matthewa Fergusona 
(ESO Berlin) převzali diplom Office Management. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v osobním i profesním životě! 

 
2. března 2014 

 Jakub Baťha a Jiří Ziegler se vracejí ze stáže v anglickém Durhamu 

 začíná 3. část projektu - oba studenti se začínají připravovat na "vyšší" zkoušku ESA - Office Management, která proběhne na Euroškole Praha za 
přítomnosti mezinárodního komisaře z Berlína 10. června 2014. 

 
24. února 2014 

A pánové už balí kufry...  

Dobry den, 

 

no uteklo to jako voda. Anglictina je, myslim, mnohem lepsi, domluvim se vsude, kde potrebuji :D. Ale jeste to chce cas, abych to umel, jak kdyz 

bicem mrska ... myslim, ze budu v Cechach pokracovat a tu anglinu vysperkuju na 100%. Jinak dnes odpoledne to jdeme vsechno zaridit ohledne 

tech Europasu i potvrzeni pobytu. Zbytek samozrejme vezmemr. Tak Vam preju krasny zbytek dne 

 

Jakub 

 
9. ledna 2014 

Že není vždy všechno jen zalité sluncem, hlásí Kuba... 

Dobry den, 

Vanoce jsme si uzili paradne. Spatne pocasi nas tu nastesti nezastihlo, co jsme tu, je porad jen pekne a teplo. Jak rikate, cas leti a za necele 2 

mesice jsme zas v CR. Ponevadz jsme ted s Jirim opet v praci, tak foto vam poslu, az prijdu domu. Poslu vam nejake pekne fotky z Londyna. Je 

to tam velice pekne, ale clovek si musi davat pozor na sve veci. Vim o cem mluvim, protoze mi tam ukradli penezenku a mel jsem s tim same 

neprijemnosti :) Musel jsem na ambasadu pro nahradni prukaz. Byla to neprijemna zkusenost, nicmene zkusenost. A nebojte se, smlouvy si 

strezim jako oko v hlave :D Zatim se mejte, ja jdu delat zase nejake ty pracovni veci :) Preji pekny den. 

Kuba 

 
18. listopadu 2013 



Jak pokračuje život v Durhamu i jaký byl v Anglii Halloween, napsali Jirka s Kubou... 

Dobrý den, 

konečně jsem se dostal k odepsání.  
  
U mě všechno v pořádku, praxe je skvělá, angličtina se zlepšuje, myslím si, že to pořád není ono na nějaké hodinové konverzace, ale dorozumím 
se. Člověk už je smělejší, že se nebojí zeptat, když něco neví, nebo v obchodě. Takže je to super.  
Bydlení u mě dobré, až na jednu spolubydlící. Je těhotná.. a stále děla neplechu.. neumývá pořádně nádobí.. vodí si sem klidně na tři dny 
někoho.. ačkoliv je nás tu pět a prostě takové boje s ní. Ale naštěstí už v prosinci jede domů. Takže snad bude lépe. Kamarádů už mám dost, 
chodíme s nimi například na volejbal a badminton. Před týdnem tady bylo promítání v kíně (ve škole) mají své menší vlastní koni takže to bylo 
super. 
  
Zažili jsme Halloween, což je taky super zážitek.  
  
A zrovna včera jsme byli na výletě v Newcastlu jeli jsme do Metrocentra (jedno z největších nákupních středisek v UK) takže jsem nakoupil 
hromadu oblečení a dárků na Vánoce. Jen teď musím trochu šetřit a takový velký nákup udělat maximálně jednou až budeme odjíždět :D 
  
S pozdravem 
  
Jirka 
  
  
  
Zdravím do Prahy, 
  
v Anglii je vse v naprostem poradku, snad to ani lepsi byt nemuze. Praxe je opravdu fajn. Anglictina je uz lepsi, malokdy se stane, ze bych se 
dostal do situace, ze bych necemu nerozumel. 
Bydleni je skvele, krome te ceny si nemuzu stezovat :). Kamarady si tu uz nachazime, protoze chodime s Jirim na badminton a volleyball a tam 
chodi spusta lidi temer naseho veku. Casy na vylety mame o vikendech, takze se snazime. Zabavne akce se tu poradaji celkem casto, napriklad 
ted jsme byli s Jirim na Halloweenske party. Byla dobra a bavila me. 
Nicmene v Anglii alkohol jinak nepiju, protoze dodrzuju pravidlo, ktere jsme si s Jirim dali, ze tu budeme cvicit a zmenime sva tela. 
Tak snad sem vas svou zpravou nenudil :) 
Mejte se pekne a zatim na shledanou. 
  
Kuba 

 
18. října 2013 

Počáteční těžkosti při příletu a začátek na praxi popisuje Jirka... 

Dobrý den, 

zrovna jsem si včera říkal, že bych mohl napsat. :) 

První den byl velice krušný, jelikož jsme měli hodinové zpoždění s letadlem. Do Newcastlu jsme přijeli asi ve 23:00. Nicméně, žádné vlaky už 

nejezdily, tudíž jsme museli někam metrem, a pak busem asi 35min do Durhamu. Co bylo vtipné Richard (člověk který nás měl vyzvednou v 

Durhamu na vlakovém nádraží), tomu jsme se nemohli dovolat ani napsat sms, jelikož jsme měli stále česká čísla a nešlo se s ním spojit. Takže 

jsme dorazili do Durhamu na autobusové nádraží a nějaký mladý kluk, který nám pomohl už v metru, co a jak a kam máme jet, řekl, že si jen skočí 

domů nabít mobil a dá nám zavolat od sebe. Ale mezitím volal Richard, že už je pozdě a že měl pivo, takže nemůže přijet atd. Takže si máme vzít 

na dnešní noc hotel. Ten kluk mezitím přijel autem a odvezl nás do nejbližšího hotelu. Díky Bohu za něj! Richard nás tam kolem 13:00 další den 

nabral a odvezl na naše ubytování :) Takže krušný začátek ale už je to dobré. 

Já osobně mám spolubydlící dvě Němky, jednoho Němce, a jednu Španělku. Zatím je to vše ok. 

Co se týče praxe, tak pracujeme s Kubou každý zvlášť, já v oddělení marketing. Jsem v kanceláři s paní jménem Marilyn. Hodně pomáhám na PC 

(exel,word,acces) ale kdokoliv tam z oddělení marketing něco potřebuje tak tam pomáhám, tisknu prospekty, plakáty, připravuji vizitky apod. Je to 

skvělá zkušenost. Angličtina je lepší a lepší si myslím. 

Takže z mého pohledu se tu mám skvěle. Angličtinu se stále učím a učím. Vařím si tu, peru si tu, už to není jako od maminky vše připravené :) 

Takže také super jak se trochu osamostatnit a připravit se na život. 

Fotky nějaké přiložím (jak čekám na letišti, jak vypadá můj pokojík a typický britský Doubledecker, Durhamská katedrála, a typické britské 

telefonní budky) :) 

A zdravím Euroškolu :) 

Jirka Ziegler 

  



A jak se má, napsal i Kuba... 

Dobry den, pani reditelko, 

cekal jsem, ze Vam napisu, az budeme mit nejake to spolecne foto s Jirim, ale jelikoz se k tomu nejak neschyluje, tak Vam zatim pisu info, co se 

me tyce. Prace je tu fajn, Dusan nelhal, kdyz  tvrdil, ze jsou tu fajn lidi. Kazdou stredu chodime s Jirim na Volleyball. Jinak celkem jsem se tu 

naucil varit, coz je dalsi dobra vec pro me, a anglictina se taky zlepsuje kazdym okamzikem. Poslal bych Vam i nejake foto, ale stejne s Jirim 

fotime ty same veci, takze by se me fotky od tech jeho moc nelisily. V sobotu mame v planu jet do Newcastlu, tam se bude take fotit, takze v 

nedeli bych Vam mohl poslat nejake fotky, ktere budou zas o trochu jine.  

Preji Vam hezky zbytek dne a necht je k Vam nakloneno stesti a dobra nalada. 

Kuba 

  

Těší nás, že jsou kluci na stáži spokojení a že přes počáteční obtíže všechno dobře zvládají. Přejeme jim příjemný pobyt. A ... Kubo... ty 

fotky z Newcastelu nějak nedošly... ;-) 

  

  

Studenti, kteří po maturitní zkoušce absolvují mezinárodní zkoušky Office Assistance ESA, mají možnost strávit půlroční pracovní stáž 

na našich partnerských školách - Euro-Schulen Halle (SRN) a New College Durham (VB). Tato stáž je financována z grantu programu 

Leonardo da Vinci, který Euroškola Praha získala už 6x! Po návratu ze stáže absolvují studium na Euroškole Praha a na konci školního 

roku skládají "vyšší zkoušku", za kterou získají diplom v oboru Office Management. 

  

1. září 2013 

 Jakub Baťha a Jiří Ziegler odjíždějí do Durhamu 

 


