
 
Pobyt v úchvatné Granadě ve Španělsku 

 
Uvažujete o vycestování do ciziny a přiučit se něčemu novému? Tak Erasmus je pro vás to pravé. Co to tedy vůbec je? 

Je program Evropské unie podporující zahraniční mobilitu vysokoškolských studentů a pedagogů a spolupráci ve 

vysokoškolském vzdělávání v Evropě. 

 

Hlavní součástí programu Erasmus je studium v zahraničí, které 

účastníkům prokazatelně zvyšuje vyhlídky na budoucí uplatnění na 

pracovním trhu. Kromě toho je vynikající příležitostí si upevnit 

znalosti cizího jazyka, nabýt sebedůvěry, získat nezávislost, cestovat, 

poznat nové lidi a blíže poznat kulturu dané země. Studium 

v zahraničí je pro mnohé jedna z nejlepších zkušeností v životě. 

Musím k tomu ještě podotknout, že je to všechno hrazeno z Evropské 

unie, ta vám dá daný finanční rozpočet, u nás to bylo přes 2 000€ na 

osobu. 

 

 

Což mě přivádí k tomu, proč jsem se pro tohle dobrodružství 

rozhodla a vycestovala společně s mou spolužačkou Hankou a dvěma holkami ze sester. 

Abych vám to mohla trošku přiblížit, začnu od úplného začátku. 

 

Prvním krokem pro získání této příležitosti je to, že musíte napsat v životopis a 

motivační dopis v Anglickém jazyce, na tom si nechte opravdu záležet, protože na 

základě toho to vás vyberou. 

 

Po vybrání vhodných kandidátů, následuje pohovor opět v angličtině  - z toho nemusíte 

mít vůbec strach, dají vám je pár jednoduchých otázek. Nic méně vás ještě bude čekat 

první test z Angličtiny ze dvou testů, který si napíšete po návratu ze zahraničí. Slouží to pro srovnání, jestli jste se za tu 

dobu v zahraničí zlepšili, k tomu vám pomůže jazykový kurz, který je mimo jiné také povinný. Avšak to nejdůležitější je, 

že dostanete hromadu papírů, které musíte nechat podepsat jak na daném pracovišti tak i od té zprostředkovatelské 

firmy, moje rada je, že si to opravdu ještě před odjezdem ze zahraničí zkontrolujte! 

Po splnění těchto podmínek můžete konečně vycestovat, kdy konečně začíná ta zábavnější část. 

 

Jako každý parádní výlet bohužel začíná únavným cestováním, naštěstí všechno šlo, podle plánu nikdo se neztratil, 

nezranil a zavazadla nám taky došla v pořádku. Všechno nám navazovalo, jak mělo od vlaku přes letadlo až po autobus, 

takže jsme se dostaly na hotel, tak jak jsme předpokládaly. 

 

Následovala tedy 3 týdenní praxe, kterou jsem si náramně užila. Pracovní domu jsem měla od 9 rána do 2 odpoledne, 

ovšem některé dny jsem tam zůstávala déle, aby ta stáž měla pro mne co největší přínos. Aspoň, že jsem byla přidělena 

k jednomu klukovi, který naštěstí uměl anglicky (nepočítejte s tím, že ve Španělsku umí dobře anglicky) a všechno mi 

ochotně vysvětlil a měl se mnou svatou trpělivost. Díky němu jsem se přiučila nové postupy při zhotovování zubních 

protéz, až po skusové šablony. 

 

Mezi týdenní praxí jsme měly volné víkendy, které jsme využívaly chozením po památkách, na výlety do přírodních 

rezervacích a samozřejmě i pro nákupy v Primarku. Co bych vám ale opravdu doporučila, zkuste jejich místní jídlo, 

určitě vás mile překvapí a hlavně ho v Česku neseženete. 

 

Po příletu domů jsme musely už jenom odevzdat 10 použitelných fotek jak z praxe, tak z výletů, které jsme absolvovaly. 

Podstoupit ten závěrečný test z Angličtiny a hlavně odevzdat řádně podepsané papíry. Tím to končí vaše stáž. 

 

Na závěr bych vám tedy chtěla říct, ať si tuto jedinečnou příležitost nenecháte ujít, nikdy už takovou to možnost už 

nemusíte dostat. Doufám, že se vám můj článek líbil a byl vám aspoň trošku přínosem a motivací se nebát vycestovat 

někam do ciziny. 
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