
 
Informace ke stážím 

  

Předpokládaná destinace: Irsko  

Krátkodobá stáž – 4 týdenní stáž  

Dlouhodobá stáž – 3 měsíční stáž  

 

!! Všichni, kdo chtějí vycestovat, musí být očkovaní !!  
Jedná se o požadavek hostující rodiny.  
  

Hlásit se mohou žáci maturitních (3. ročníky pro krátkodobou stáž a 4. ročníky pro dlouhodobou stáž) 
i učebních oborů (3. ročníky). Stáž je situována do období, kdy žáci běžně absolvují praxe v místních 
firmách, tudíž nedochází k zameškání teoretického učiva. U maturitních 4. ročníků se může jednat o 
dlouhodobý výjezd po vykonání maturitní zkoušky.  

Přihlášku je třeba odevzdat na sekretariátu školy (4. patro, dveře 403), nebo vhodit do bílé schránky u 
vstupu A, nejdéle do 31. října. 

(Přihláška je ke stažení na webu školy v sekci Projekty – Erasmus+). 

  

Kritéria výběru účastníků stáže 

Výběr probírá formou bodování ve 2 kolech 
  
O výběru účastníků v 1. kole rozhodne komise (vyučující angličtiny zájemce, vyučujících odborných 
předmětů, třídní učitel zájemce a ředitel školy) na základě počtu přijatých přihlášek dle těchto kritérií: 
  

1.       Osobnost uchazeče 
2.       Úroveň komunikace v angličtině 
3.       Známka z angličtiny  
4.       Průměr profilových odborných předmětů  

  
Celkem je možné dosáhnout max. 26 bodů. U každého uchazeče komise sečte počet dosažených bodů 
a udělá pořadí uchazečů. 
 
Na 4 týdenní stáže se vybírá 29 uchazečů. 

Na dlouhodobé ErasmusPro stáže se vyberou 3 uchazeči. 
  
O výběru účastníků v 2. kole rozhodují učitelé, kteří povedou přípravné kurzy a semináře (angličtináři 
a koordinátorka). Účastníci se hodnotí na základě:  
  

1.       výsledků v kurzu angličtiny  
2.       docházky na přípravný kurz 
3.       kvality zpracování motivačního dopisu a CV 

  



Celkem bude možné získat až 12 bodů. Dosažený počet bodů se přičte k dosaženým bodům z 1. kola 
výběru. Sestaví se pořadí uchazečů a vybere se 26 účastníků krátkodobých stáží (bude mezi nimi 6 
účastníků s omezenými příležitostmi) a 2 účastníci aktivity ErasmusPro. Ostatní budou náhradníci. 
  
Pozn.: V případě rovnosti bodů má přednost uchazeč, který získal více bodů ve 2. kole výběru. 
  
Žák vybraný na stáž má hrazeno ubytování (v rodinách) a cestovní náklady.  
 
Termín výjezdu zatím není pevně stanoven.  
  

V případě dalších dotazů se obracejte na sekretariát (Tel.: 483 359 211, 771 120 077,  
e-mail: sekretariat@spstjbc.cz) 

 


