
Kritéria pro výběr účastníků z řad žáků 

Aktivita: Zahraniční mobility – pracovní stáž žáků 

Popis aktivity: Vybraní žáci se budou účastnit pracovních stáží ve čtyřech 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 (motivační dopis, CV, 
doložení mimoškolních aktivit) 

2) Jazykový test  
3) Rozhovor se zástupci školy ke zjištění motivace žáka – v českém jazyce 
4) Rozhovor se zástupci spolupracující organizace ke zjištění motivace žáka – v anglickém nebo 

španělském 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 22 se 
aktivity zúčastní, další 3 budou náhradníci pro případ, že by některý z účastníků nemohl mobility 
absolvovat.  

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

Zájemce o účast zahraniční mobility – pracovní stáž – vyplní přihlášku, která je součástí tohoto 
dokumentu. Pro zařazení do výběrového řízení je nutné odevzdat vyplněnou přihlášku s doložením 
požadovaných podkladů. Přihlášky budou odevzdávané v tištěné podobě do rukou Ing. Ivety 
Broučkové, Ph.D., a to nejpozději 28. 2. 2022.    

Termíny mobilit pro žáky – výběr bude proveden najednou pro všechny termíny výjezdů.  

1. termín:  3. 6. - 18. 6. 2022   6 – 8 účastníků 
2. termín:  10. 6. - 25. 6. 2022 6 – 8 účastníků 
3. termín:  16. 9. - 1. 10. 2022 6 – 8 účastníků 
4. termín:  30. 9. - 15. 10. 2022  MAX 4 účastníci – TERMÍN BUDE UMOŽNĚN DLE POTŘEBY  

Zájemci si budou moci do přihlášky označit preferovaný termín mobility. V případě shody a naplnění 
daného termínu bude upřednostněn uchazeč s vyšším počtem bodů a vyšším hodnocením jazykové 
úrovně.  

Hodnocené atributy jsou následující: 

1) Studium na SOSZ a SOU Český Krumlov 
2) Dostatečná jazyková úroveň 
3) Dostatečná odborná úroveň 
4) Přístup k rozvoji vlastních zájmů a zájmů celospolečenských 
5) Motivace žáka  

Za obsahovou a formální stránku zodpovídá koordinátor projektu brouckova@zdravkack.cz, telefon: 
774 192 974.  

Souhlas ředitelky školy s vypsaným výběrovým řízením:  _____________________________ 

           Mgr. Martina Kokořová 

  
 



Hodnotící kritéria byla stanovena takto:  

Atribut Popis kritéria 
Maximální 
počet bodů 

1 

 
Studium na SOSZ a SOU Český Krumlov 

- Žák studuje obor Praktická sestra                                        1 bod 
- Žák studuje obor Ošetřovatel/ka                                         1 bod 
- Žák studuje obor Sociální činnost                                        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   
 

 
3  

4 

 
Přístup k rozvoji vlastních zájmů a zájmů celospolečenských  

- Hodnotící kritéria pro tento atribut:  
a) Mimoškolní zájmové činnosti (zpěv, hra na hudební nástroj, 

výtvarný obor apod.)                                                        1 bod 
b) Dobrovolnická činnost v posledních dvou letech         1 bod 
c) Mimoškolní aktivity na podporu školy (účast na Dni 

otevřených dveří, Burze škol apod.)                              1 bod 
- Bude přihlíženo i k hodnocení ostatních odborných předmětů 

tak, aby měl žák, který bude odjíždět na stáž, dostatečnou 
úroveň teoretických znalostí a mohl poskytnout ve vybraných 
zařízeních požadovanou 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 

 
6 
 

Podpora inkluze 
 

- Při hodnocení bude přihlédnuto k omezeným příležitostem 
žadatele.  

- Účastníci s omezenými příležitostmi jsou definováni jako 
účastníci, kteří z ekonomických, sociálních, kulturních, 
geografických nebo zdravotních důvodů, z důvodu statusu 
migranta nebo z důvodů jako jsou zdravotní postižení a obtíže se 
vzděláváním, nebo z jiných důvodů včetně těch, které mohou vést 
k diskriminaci podle článku 21 Listiny základních práv Evropské 
unie, čelí překážkám, které jim brání v přístupu k příležitostem 
v rámci programu – toto uveďte v MOTIVAČNÍM DOPISE. 
 

 

 

  


