
Kritéria pro výběr účastníků z řad žáků – mobility 3/2023 

Aktivita: Zahraniční mobility – pracovní stáž 

Popis aktivity: Vybraní žáci se budou účastnit pracovních stáží ve různých zařízeních, kde budou 

provádět praktické úkony, které se v rámci teoretické přípravy naučili.  

Žáci budou vybíráni v několika kolech: 

1) Podání přihlášky se všemi náležitostmi a požadovanými podklady, a to ve stanoveném termínu 

a. Vyplněná přihláška na předepsaném formuláři  

b. Životopis v anglickém jazyce na předepsaném formuláři  

2) Jazykový test – test primárního jazyka stáže proběhne po přihlášení 

3) Rozhovor se zástupci školy ke zjištění motivace žáka – v českém jazyce 

4) Rozhovor se zástupci spolupracující organizace ke zjištění motivace žáka – v cizím jazyce 

Při hodnocení bude použita stupnice deseti bodů. Každé níže uvedené kritérium bude hodnoceno 

samostatně a bodové hodnocení bude sčítáno.  

Podle celkového dosaženého počtu bodů bude vytvořen seznam vhodných účastníků a prvních 10 se 

aktivity zúčastní, další 2 budou náhradníci pro případ, že by některý z účastníků nemohl mobility 

absolvovat.  

Kritéria jsou zveřejněna v dostatečném předstihu, tj. minimálně dva měsíce před konáním mobility. 

Zájemce o účast zahraniční mobility – pracovní stáž – odevzdají vyplněnou přihlášku se všemi 

náležitostmi a požadovanými podklady v tištěné nebo elektronické podobě koordinátorovi programu 

Erasmus, tj. Ing. Ivetě Broučkové, Ph.D., a to nejpozději 11. 1. 2023.  

Termíny mobilit pro žáky   18. 3. 2023 - 31. 3. 2023 

Hodnocené atributy jsou následující: 

1) Zájemce musí být v době mobility žákem oboru na naší škole nebo v době mobility má 

maximálně jeden rok od ukončení studia jednoho z oborů naší školy  

2) Zájemce musí mít dostatečnou úroveň anglického jazyka 

3) Zájemce musí mít dosavadní odborné schopnosti na dostatečné úrovni 

4) Zájemce musí mít aktivní přístup k vlastnímu rozvoji  

5) Zájemce musí mít akceptovatelné chování v rámci studia i mimo něj 

Za obsahovou a formální stránku zodpovídá koordinátor projektu, Ing. Iveta Broučková, Ph. D. 

(brouckova@zdravkack.cz, 774 192 974).  
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Hodnotící kritéria byla stanovena takto:  

Atribut Popis kritéria 
Maximální 
počet bodů 

1 

 

Studium na SOSZ a SOU Český Krumlov 
- Žák studuje obor SOŠZ a SOU Český Krumlov                    1 bod 
- Žák má v době mobility maximálně jeden rok od ukončení studia oboru 

Praktická sestra nebo Sociální činnost                               1 bod 

 
1 

2 

 

Dostatečná jazyková úroveň 
- K hodnocení úrovně dojde na základě podstoupení testu úrovně 

anglického jazyka  
- Hodnotící kritéria pro jazykový test jsou následovná: 

a) Počet bodů 0 – 59 % všech možných                          0 bodů 
b) Počet bodů 60 – 79 % všech možných                        1 bod 
c) Počet bodů 80 – 100 % všech možných                      2 body 

- Jazykový test proběhne v předem stanoveném termínu, a to pouze pro 
přihlášené žáky 

 
2 

3 

 

Dostatečná odborná úroveň 
- Hodnocení proběhne na základě pozitivního hodnocení zkušeností 

zájemců (školní praxe, brigáda v oboru apod.)  
a) Absolvovaný jeden rok školní praxe s průměrnou známkou nejhůře 

„chvalitebně“                                                                     1 bod 
b) Absolvované min. dva roky školní praxe s průměrnou známkou 

nejhůře „chvalitebně“                                                      2 body 
c) Činnost ve zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb 

nad rámec školní praxe                                                   1 bod   
Hodnocení úrovně proběhne na základě referencí učitelů odborného výcviku – 
bez kladných referencí nebude žákovi umožněno vycestovat. 

 
3  

4 

 

Přístup k rozvoji vlastních zájmů a zájmů celospolečenských  
- Hodnotící kritéria pro tento atribut:  

a) Mimoškolní zájmové činnosti a mimoškolní aktivity na podporu 
školy (zpěv, hra na hudební nástroj, výtvarný obor apod., účast na 
Dni otevřených dveří, Burze škol apod.)                          max  2 body 

b) Dobrovolnická činnost v posledních dvou letech          1 bod 
- Bude přihlíženo i hodnocení ostatních odborných předmětů tak, aby měl 

žák, který bude odjíždět na stáž, dostatečnou úroveň teoretických 
znalostí a mohl poskytnout ve vybraných zařízeních dostatečnou péči 

 
3 

5 

 

Motivace žáka 
- K hodnocení úrovně dojde na základě rozhovoru v českém jazyce a dle 

přiloženého motivačního dopisu  
- Žákovy motivační faktory jsou vhodné vzhledem k cílům pracovní stáže 

a školnímu vzdělávacímu programu                            1 bod 

 
1 

 

Při výběru účastníků bude zohledňován i prospěch a případná kázeňská opatření.  

 

  



Přihláška k výběrovému řízení – mobilita březen 2023 

Mobilita: PRACOVNÍ STÁŽ ŽÁKŮ 
Jméno, příjmení žáka/žákyně:  

______________________________________________________________________ 

Studovaný obor, ročník, kontakt (e-mail, tel.):  

______________________________________________________________________ 

Jméno a příjmení zákonného zástupce, kontakt (v případě nezletilého žadatele): 

______________________________________________________________________ 

 

Dotazník pro účely výběrového řízení (prosím, vyplňte požadované informace): 

1. Primárně studovaný jazyk:  □ ANGLICKÝ  □ NĚMECKÝ 

2. Odborná úroveň:  

Místo školní praxe: ______________________________ 

Délka školní praxe: ______________________________ 

Praxe nad rámec školy (specifikujte název provozu, pracovní činnost a délka praxe): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Zájmy, mimoškolní aktivity a dobrovolnická činnost 

Popište své mimoškolní/volnočasové zájmy a aktivity (včetně soutěží, aktivit pro školu):  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Odpovězte na otázku: Proč bys zrovna ty měl/a být vybrán/a na pracovní stáž v zahraničí? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. Odpovězte na otázku: Co od stáže očekáváš? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Svým podpisem dáváte souhlas se zpracováním osobních informací pro účely výběrového řízení. 

 

___________________     ____________________________________ 

Podpis žáka         Podpis zákonného zástupce  

(v případě nezletilého žadatele) 

 


