Antonín Myslivec, Binsteed Childcare Services, Anglie
Celá moje stáž proběhla v Anglii, konkrétně jsem byl v pobřežním městě Portsmouth na jihu Anglie. Strávil jsem
zde dobu čtyř týdnů, ve kterých jsem hlavně pracoval, ale také zbyl čas na nějaké výlety, kulturní akce a
kamarády.
Příležitost zúčastnit se této stáže jsem dostal díky programu Erasmus + a naší škole (Waldorfská základní a střední
škola Semily, příspěvková organizace), která takovéto akce už delší dobu podporuje a snaží se je pro nás studenty
zajistit, za to bych chtěl moc poděkovat.
Binsteed Community Centre: Jedná se o velkou organizaci zaměřenou na předškolní děti. Sídlí ve velké budově,
kde jsou tři hlavní oddělení. Největší místnost je určena dětem v předškolním věku – tedy 3-4 roky. Další dvě jsou
o dost menší – jedna pro děti do dvou let a ta poslední pro ty nejmenší (děti okolo jednoho roku). Dále je v budově
např. kuchyň, dvě kanceláře atd. Součástí komplexu je také dvůr s prolézačkami a budovou pro děti, které sem
chodí po škole (5-10 let cca.) odpoledne – jakýsi formát družiny. Je zde dost zaměstnanců a odhadem třeba 80
dětí. Rodiče musejí vždy podepsat, když přivedou dítě a potom když si ho zase vyzvednou, tak také. Školka je v
provozu asi od 8:00 – 18:00 v pracovní dny. Děti si většinou nosí své jídlo a některé mají jídlo z kuchyně školky.
Prostředí je starší ale zachovalé. Školka je celkem dobře vybavená co se týče věcí pro děti a je zde spoustu
možností, čím se můžou zabavit. Chodí sem mimo jiné pomáhat dobrovolníci, za což jsou ve školce vděční.
Mou pracovní náplní bylo hlavně dohlížení na děti a hraní si s nimi v nejrůznějších formách. Také jsem dost
pomáhal s úklidem všeho druhu. Často jsem dětem pomáhal s oblékáním, svlékáním či zavazováním tkaniček.
Hlídal jsem děti, aby se jim nic nestalo a aby nedělali, co nemají. Z hlavních činností, které jsem dělal, bych
vybral třeba: stavění různých objektů z několika druhů stavebnic, hraní fotbalu, čtení knížek, hraní na honěnou,
stavění papírových letadýlek a spoustu dalšího. Musel jsem i hlídat, aby se u hraček po určitě době děti střídaly, a
aby se k sobě chovali pěkně. Celkově šlo o to, aby se děti zabavily a dělalo jim to radost.
Poznal jsem firemní kulturu, anglické zvyky a mentalitu zdejších lidí. Ověřil jsem si schopnosti pracovat v cizí
zemi. Také jsem se naučil přijmout pochvalu/kritiku. Řekl bych, že jsem se naučil lépe vnímat mluvenou
angličtinu. I když někdy bylo pro mě těžké se s dětmi domluvit. Později jsem přestal mít problém s přízvukem a
dokázal jsem v diskuzi lépe reagovat. Zvětšila se má anglická slovní zásoba. Dále jsem zjistil, že při jakékoliv
sociální práci musí být člověk hodně pozorný. Práce podle mě vedla i k rozvinutí mé osobnosti, určitě měla
pozitivní vliv na mé chování, myslím, že jsem ještě více vyspěl. Dokážu být více milý k lidem a také trpělivější.
Naučil jsem se dbát pokynů vedoucího pracovníka a spolupracovat s kolegy (práce v týmu), individuálně pracovat
se dětmi.
S ubytováním v hostitelské rodině jsem byl velmi spokojený, měli jsme vše, co jsme potřebovali a paní domácí
byl moc milá a ve všem se nám snažila vyjít vstříc. Sdílel jsem pokoj se dvěma svými kamarády. Na snídani jsme
vždy měli cornflaky a toustový chléb např. s marmeládou, k tomu čaj. Obědy jsme si museli zajišťovat sami.
Večeře byly teplé, většinou i čerstvé a vždy jsem se docela dobře najedl.
Volný čas jsem si moc užil. První víkend jsme jeli, celá skupina, na výlet s učitelem, byl to zájezd do Londýna. V
menší skupině jsme podnikli výlet do Bournemouthu. Jinak jsme se procházeli po Portsmouthu a objevovali jeho
krásy. Jeden večer jsem zašel na blues. Často jsme posedávali u moře a jen taky odpočívali. Párkrát jsme navštívili
i nějaké hospůdky. Zbylý čas jsem strávil někde na jídle či na nákupech.
Z grantu jsem měl placené veškeré výdaje za měsíc mého pobytu. Součástí toho bylo ubytování, stravování, cesta,

MHD.
Na stáž jsem se musel připravovat nad rámec výuky, chodili jsme na přípravné kurzy v naší škole. Zde jsme se
připravovali na situace, které můžou nastat. Také jsem si zde osvojil některá nová užitečná slova a fráze.
Seznámili jsme se s některými zajímavými místy. Také jsem se sám připravoval v online programu OLS přímo od
programu Erasmus +.
Rád bych ještě řekl, že jsem vděčný a cením si toho, že jsem mohl poznat to, jak funguje školka v cizí zemi.
Strávil jsem zde jeden pěkný měsíc, plný krásných zážitků a zajímavých nových poznatků a zkušeností. Celý
zdejší personál byl většinou milý, nápomocný a přátelský, vytvořili pro mě příjemné pracovní prostředí.
Celou stáž hodnotím velmi kladně a jsem rád, že jsem mohl být její součástí. Velice jsem si pobyt v Anglii užil, a
bylo to i díky tomu, že o nás bylo dobře postaráno a všechno dobře zajištěno. Děkuji za to všechno.

