Třetí ročník na naší škole – na Obchodní akademii T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí. Každý student
ví, že je spojený se spoustou učení, rozhodováním se, z čeho bude maturovat a kam se budou ubírat
jeho kroky v budoucnosti. Je též spojený s dovršením dospělosti, řidičským průkazem a v neposlední
řadě se čtrnáctidenní souvislou praxí ve firmách regionu, kde si má na vlastní kůži vyzkoušet, co už umí
a co se ještě musí naučit.
Překvapením tento rok byla nabídka pro tři studenty si k této praxi v Čechách přidat ještě dva týdny
praxe zahraniční. A to díky začínající spolupráci s italskou školou, která má stejné zaměření jako my –
tedy ekonomiku a účetnictví, informační technologie a cizí jazyky.
Italská škola z města Busta Arsizia, v blízkosti velkoměsta Miláno, nám zařídila praxi v jazykové škole,
firmě na zpracování a výrobu plastů a ve známé textilní firmě Yamamay, kterou jsme nikdo neznali.
A tam jsem tedy začal pracovat já.

Do té doby můj vztah k módě, módnímu průmyslu a oblečení byl neutrální, výstižněji řečeno spíše
záporný… Ale co, dal jsem se na boj, tak pojedu. Bydlel jsem v italské rodině, která se o mě starala. My
se zase na oplátku budeme starat o Margheritu, která v září přijede na praxi k nám do Čech.
A dojmy?
Lidé – upovídaní, vstřícní, milí, ochotní pomoci. Rodina se o mě postarala perfektně, ukázala mi část
Itálie, kde jsem ještě nikdy nebyl. V práci jsem měl svůj vlastní počítač v kanceláři, kde se vymýšlí a
navrhuje italská sportovní móda. Ne, že bych něco navrhoval, ale díky mému oboru informační
technologie jsem zpracovával data na počítači a seznámil jsem se s chodem velké zahraniční firmy.
Jídlo – těstoviny stokrát jinak a pizza. Už jsem se vážně těšil domů na klasiku…
Počasí – teplo ve dne, teplo v noci…
Práce – stejná jako u nás, s tím rozdílem, že jsem komunikoval anglicky…
Co říci na závěr? Užil jsem si dva týdny v cizině, poznal jsem nové přátele, naučil se něco nového, zjistil
jsem, co se bude nosit další sezónu, přejedl se pizzy a jsem rád, že mi škola umožnila tuto „pracovní“
výměnu absolvovat.
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