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Vypracovala: Medková Anna, H4.



Co je to Erasmus+ ?

Vzdělávací program, který je řízen Evropskou 
komisí na období 2021 - 2027.

Klíčová aktivita 1 je zaměřena mj. na podporu 
mobilit v odborné přípravě.

Program přináší:

 stáže v zahraničí v rámci EU

 rozvoj jazykových dovedností účastníků

 zvýšení kvalifikace a růst kompetencí 
žáků pomocí zahraničních zkušeností

V ČR je program řízen Domem zahraniční 
spolupráce (DZS)



Partnerská organizace 
Universal Mobility

• Partnerská organizace v Malaze

• Založena roku 2014

• Je hlavním zprostředkovatelem s firmami a snaží se 
naplnit co nejlépe požadavky

• Cílem je najít vhodné firmy pro jednotlivé stážisty

• Zástupci této organizace zajišťují průběh odborné 
stáže i samotný doprovodný program v odpoledních 
hodinách a víkendových dnech



Cesta do 

Španělska…
- V neděli 27.11.2022 z Havlíčkova Brodu do 

Vídně autobusem

- Z Vídeňského letiště odlet do Malagy ve 
14:25

- let společnosti Ryanair

- Let dlouhý 3 hodiny

Cesta domů
- Odlet z Malagy v 10:20

- Přílet do Česka v sobotu 10.12.2022 v 13:40



Ubytování



Budova Barbatuke



Strava v hostelu



Stravování



Co praxe ?...Jak 

vypadala ?

• Naše praxe probíhala v samém srdci centra 
V Malaze v restauraci La Plaza

• Mou prací bylo dělat za barem, 
připravovat nápoje, mytí skleniček a 
různý úklid. 

• Pracovní doba byla 6 hodin denně, od 
pondělí do pátku

• Zaučující na nás byli moc hodní, ochotni 
pomoct a vše nám vždy vysvětlili. 



Restaurace La 

Plaza



Doprovodný 

program
• O víkendu jsme měli možnost 

se podívat do katedrály de la 
Encarnación v centru Malagy, 
navštívili jsme město 
Granada u a palác Alhambra.

• Cestovat autobusem jsme 
mohli zdarma díky 
předplacenému jízdnému, 
který nám hradil Erasmus+.



Katedrála de la Encarnación



Město

Granada



Palác Alhambra



Minikurz 

španělštiny
V kanceláři Universal Mobility na nás čekal minikurz, kde jsme se naučili 

základní fráze ve španělštině 



Náš volný čas

• Po práci jsme zašli do centra na drink, 
jídlo, nákupy nebo k moři. Od našeho 
ubytování bylo 10 minut cesty.



Bonus:
Grant 

Erasmus+ 
pokrývá 100%

nákladů na:

Dopravu ubytování

stravování doprovodný 
program

pojištění



Obdržení

Certifikátů



Co mi praxe 

přinesla?

• Zlepšení jazykových 
dovedností

• Samostatnost

• Srandu s kamarády

• Zkušenost s prací v 
mezinárodním prostředí

• První let letadlem

• Poznání kultury a 
gastronomie



Děkuji za 

pozornost


