
KRITÉRIÁ VÝBERU ŽIAKOV NA ODBORNÚ STÁŽ v rámci projektu Erasmus+  
číslo zmluvy: 2020 – 1 – SK01 – KA102 – 077772 

 „Aplikovanie inovácií v odbornom vzdelávaní a príprave“ 
v školskom roku 2022/2023 

 
Odborná stáž v rámci projektu Erasmus+ Krátkodobá mobilita  OVP  Španielsko je určená 

žiakom Strednej odbornej školy technickej (SOŠT) vo Zvolene. Výberu sa môžu zúčastniť žiaci druhého, 
tretieho a štvrtého  ročníka študijných odborov 2697 K mechanik elektrotechnik, 2381 M strojárstvo, 

2412 K mechanik číslicovo riadených strojov a učebného odboru 2487 H autoopravár mechanik. Do 
úvahy sa berú známky z jednotlivých predmetov na konci predchádzajúceho školského roka. 

 
Termín podania prihlášky: 
do 16. júna 2022 

Termín výberového konania: 
21. júna 2022 

Kritériá pre výber žiakov 

1. Osobnostné a charakterové predpoklady, správanie (správanie počas doterajšieho štúdia, 
rešpektovanie autorít, dodržiavanie pokynov a pravidiel) 
(maximálny počet získaných bodov: 20) 
 
 

2. Digitálne zručnosti (zapájanie sa do dištančnej a online formy vzdelávania, práca so sociálnymi 
médiami – šírenie a propagácia školských aktivít online)  
(maximálny počet získaných bodov: 10) 
 
 

3. Prospech z odborného vzdelávania (maximálny počet získaných bodov: 20) 
  Priemerný prospech z odborného výcviku (odbornej praxe) 

1,00 - 1,5 20 bodov 
1,51 - 2,0 10 bodov 
2,1 – 2,8 5 bodov 
2,9 a viac 0 bodov 

 
4. Prospech z anglického jazyka (maximálny počet získaných bodov: 20) 

  Priemerný prospech z anglického jazyka: 

1,00 - 1,5 20 bodov 
1,51 - 2,0 10 bodov 
2,1 – 2,8 5 bodov 
2,9 a viac 0 bodov 

 
 

 
 

 



5. Celkový priemerný prospech (celkový počet získaných bodov: 20) 

Priemerný prospech  

1,00 - 1,5 20 bodov 
1,51 - 2,0 10 bodov 
2,1 – 2,8 5 bodov 
2,9 a viac 0 bodov 

 
6. Dochádzka (celkový počet získaných bodov: 5) – v závislosti od  priemerného počtu 

vymeškaných ospravedlnených hodín..  
 

       Priemerný počet vymeškaných ospravedlnených hodín 
 
0 - 30 5 bodov 
30 - 41 3 body 
41  viac  0 bodov 

 
 

7. Europass životopis v slovenskom a anglickom jazyku.  (Celkový počet získaných bodov: 5) 
 
 
Maximálny počet bodov spolu: 100 bodov 

Pri rovnosti bodov budú prednostne prijatí  žiaci podľa priority v uvedenom poradí:   

 žiaci s vyšším počtom bodov za správanie, 

 žiaci s vyšším počtom bodov za digitálne zručnosti, 

 žiaci s vyšším dosiahnutým počtom bodov z odborného výcviku,   

 žiaci s vyšším dosiahnutým počtom bodov z prospechu z anglického jazyka, 

 žiaci s lepším priemerným prospechom, 

 žiaci s nižším počtom vymeškaných hodín. 

 dodanie životopisu na čas v požadovanom formáte 
 


