
 

ERASMUS+   

mezinárodní stáže žáků ve školním roce 2022/2023 

V závislosti na objemu přidělených finančních prostředků předběžně plánujeme vycestování: 

2 týdny: 

Finsko – 5 žáků – jaro 2023 

Itálie – 6 žáků – jaro 2023 

Portugalsko – 6 žáků – podzim 2022 

Německo – 6 žáků – podzim 2022 

Island - 5 žáků (v jednání) 

3 měsíce: 

Itálie – 3 žáci (květen – červenec) 

Samozřejmě se budeme řídit podle aktuální epidemiologické situace.  

Určeno pro:  

Podzim: 

- žáky současných třetích ročníků maturitních oborů 

- žáky současných druhých ročníků učebních oborů  

Jaro: 

- žáky současných druhých ročníků maturitních oborů 

- žáky současných prvních ročníků učebních oborů  

Kritéria účasti: 

Zájemci o stáž 

- se nahlásí u svých třídních učitelů do 20. 6. 2022 s uvedením země (není zaručeno),  

- zašlou naskenovaný životopis a motivační dopis na adresu adobiasova@spst.cz do 

24. 6. 2022. Jako název dokumentu uvedete své jméno a třídu. 

 

A. Životopis v anglickém jazyce vytvoříte podle pokynů v prostředí:  https://europa.eu/europass/cs.  

Podrobně uveďte svůj studijní obor (žáci TL – jaké mají zaměření), jaké máte odborné 

předměty a co se v nich učíte, jaké máte dosavadní znalosti, zkušenosti, záliby, praxe, brigády, 

aby byl zahraniční partner schopný najít firmu co nejvíce vyhovující vašemu zaměření. Nezná 

vás a pracuje pouze s těmi informacemi, které mu poskytnete. 

             max. 10 bodů 

B. Motivační dopis v anglickém jazyce (možno rovněž použít odkaz https://europa.eu/europass/cs) 

Zde uvedete, jaká je vaše motivace k účasti na stáži, proč bys měl/a být vybrán/a, co by ses 

chtěl/a naučit a jak využiješ výsledky stáže. 

Nastudujte si, jak mají tyto písemnosti správně vypadat a věnujte jim dostatečnou pozornost. 

max. 10 bodů 
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C. Doporučení třídního učitele: 

1. bezproblémové chování po celou dobu studia (známka z chování – 1), bez důtky ředitele  

     školy 

2. docházka po celou dobu studia bez neomluvené absence 

3. absence po celou dobu studia nepřekročila 90 hodin/pololetí 

4. plnoletost žáka v době konání stáže  (není podmínkou, ale výhodou) 

 

D. Hodnocení za poslední pololetí (2. pol. 2021/2022) 

Celkový průměr         1      – 1,20   30 bodů 

Celkový průměr        1,21 – 1,50   25 bodů 

Celkový průměr        1,51 – 2,00   20 bodů 

Celkový průměr        2,01 – 2,30   15 bodů 

Celkový průměr        2,31 a více     0 bodů 

Jednička z anglického jazyka   10 bodů 

Dvojka z anglického jazyka  5 bodů  

 

E. Test z anglického jazyka – první týden v září 

Test z anglického jazyka  100 – 88 % 30 – 27 bodů 

Test z anglického jazyka    87 – 74 % 26 – 22 bodů 

Test z anglického jazyka    73 – 59 % 21 – 18 bodů 

Test z anglického jazyka    58 – 44 % 17 – 13 bodů 

Test z anglického jazyka    43 –   0 % 0 bodů 

 

Zájemci o stáž na Islandu musí splňovat ještě další požadavky, a to reprezentace školy např. na 

soutěžích, propagačních akcích apod.    

Žáci budou vybráni rovnoměrně ze všech oborů. V každé třídě bude sestaveno pořadí dle uvedených 

kritérií.  V případě, že z některého oboru bude o účast malý zájem, je možno počet v jiných třídách 

navýšit. 

 

Účastníci doplácí 3 000 Kč na dopravu, která bude zajištěna letecky, popřípadě vlakem. Ostatní výdaje 

(ubytování, stravování, pojištění na celou dobu pobytu) jsou hrazeny z prostředků EU. 

 

Postup přihlášení: 

Zájemci:   

1. se nahlásí u svých třídních učitelů do 20. 6. 2022 s uvedením země (není zaručeno), 

2. pošlou motivační dopis a životopis v anglickém jazyce na adresu: adobiasova@spst.cz do 

24. 6. 2022, 

3. třídní učitelé do 30. 6. zpracují doporučení a hodnocení za 2. pololetí šk. roku 2021/2022, 

4. učitelé anglického jazyka zpracují hodnocení životopisů a motivačních dopisů do 30. 6. 2022, 

5. 1. týden v září napíší uchazeči test z anglického jazyka, 

6. do 20. září 2022 budou oznámeny výsledky výběru účastníků. 

V případě nesplnění požadavků do požadovaných termínů bude dána příležitost dalším zájemcům 

v pořadí. 

Konečné slovo při výběru účastníků má ředitelka školy. 

Ke komunikaci používejte výhradně váš školní e-mail. Na jiný nebude brán zřetel. 
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