Pracovní stáž

FLORIDA 2017

Závěrečná zpráva

Jméno: Kristýna Rehovičová
Obor: 3. ročník AI3
Místo pobytu: Pensacola, Florida. USA
Délka pobytu: 3 měsíce

Příprava

Na cestu do Ameriky je nutné vyřídit si vízum. Pokud jedete na méně než 90 dní, stačí vám
ESTA. Ta je vyřízená do pár dnů a stojí podstatně méně. Pro její vyřízení stačí vyplnit formulář
na stránkách ESTA.
Další podmínkou je mít platné pojištění na celou dobu pobytu. Já osobně jsem měla pojištění
přes ČSOB banku za cca 2800kč na celou délku pobytu.
Pak už stačí jen koupit letenky. Ceny letenek i počet míst se mění téměř každou minutu,
pokud tedy uvidíte dobrou cenu, určitě neváhejte. Ceny letenek se pohybují od 19 000kč – 30
000kč, v závislosti na termínu odjezdu a příjezdu. Naše letenky vyšli na 20 000kč od konce
června do konce září.

Let
Let trvá minimálně 24 hodin. Naše lety trvaly 33 hodin tam a 26 zpátky. Doporučuji koupit
letenky tak, abyste dorazili o víkendu a měli čas se zorientovat a prospat. Většina spojů je se
dvěma přestupy.

Ubytování a strava
Ubytování v našem roce zařizovalo IHMC ve spolupráci s firmou, pro kterou jsme vyvíjeli
projekt. Jednalo se o dvoupatrový dům, v němž bydlel jeden zaměstnanec IHMC.
Vařili jsme většinu času obědy doma. Ty jsme pak brali do práce, kde mají kuchyni včetně
lednice, mikrovlnky i nádobí. Restaurace v USA jsou poměrně drahé, pokud nepočítám
fastfoody, které jsou doslova na každém kroku. Připravte se také na jiný sortiment v obchodě.
Určitě tam nepotkáte rohlíky ani chleba, dokonce ani knedlík nebo klasický celer.

Práce a volný čas
Očekává se, že budete v práci od pondělí do pátku, 8 hodin denně. Nikdo vás však striktně na
minutu nehlídá. Většina zaměstnanců chodila na 9 a odcházela v 5 večer. V IHMC je každý milý
a rád vám s čímkoliv pomůže.
Každou neděli jsme měli možnost hrát fotbal s lidmi s IHMC. V okolí našeho domu jsme chodili
běhat a plavat. Doporučuji také IMAX kde se cena lísku pohybuje okol $10. O prodloužených
víkendech jsme stihli výlet do Orlanda a Washintonu DC. V případě, že si chcete naplánovat
nějaký větší výlet (týden v mém případě), není problém požádat. Pokud máte vše splněno,
vyjdou vám vstříc.

Shrnutí
Tuto stáž rozhodně doporučuji a jsem ráda, že jsem měla příležitost se zúčastnit. Ačkoliv
budete muset obětovat určitý finanční obnos, naučíte se skvěle anglicky, poznáte nové lidi a
budete mít spoustu krásných vzpomínek.

