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KRITÉRIÁ VÝBERU ŽIAKOV NA PRAX v rámci programu Erasmus+ v školskom roku
2018/2019
Odborná stáž v Budapešti v rámci programu Erasmus+ v školskom roku 2018/2019 je určená žiakom
študujúcim na SOŠ polytechnickej (SOŠP) v Ružomberku. Výberu sa môžu zúčastniť žiaci druhého
ročníka v študijnom odbore mechanik mechatronik a učebného odboru autoopravár mechanik a
tretieho ročníka v študijnom odbore mechanik strojov a zariadení. Do úvahy sa berú známky z
jednotlivých predmetov na konci predchádzajúceho šk. roka a na polroku tohto šk. roka.
Termín výberového konania: posledný júnový týždeň v školskom roku 2017/2018.
Kritériá pre výber žiakov:
1. Prospech z anglického jazyka (maximálny počet získaných bodov: 25)
Priemerný prospech z anglického jazyka:






1,00 – 1,5
1,51 – 2,0
2,1 – 2,8
2,9 a viac

25 bodov
10 bodov
5 bodov
0 bodov

2. Prospech z odborného výcviku (maximálny počet získaných bodov: 25)
Priemerný prospech z odborného výcviku:






1,00 – 1,5
1,51 – 2,0
2,1 – 2,8
2,9 a viac

25 bodov
10 bodov
5 bodov
0 bodov

3. Celkový priemerný prospech (celkový počet získaných bodov: 25)
Priemerný prospech:






1,00 – 1,5
1,51 – 2,0
2,1 – 2,8
2,9 a viac

25 bodov
10 bodov
5 bodov
0 bodov

4. Dochádzka a správanie (celkový počet získaných bodov: 10) – v závislosti od priemeru
ospravedlnených hodín. Stupeň hodnotenia zo správanie nesmie prekročiť známku 1 (veľmi dobré)
počas predchádzajúcich ročníkov.
Priemerný počet vymeškaných ospravedlnených hodín
 0 – 20
 21 – 30
 31 a viac

10 bodov
5 bodov
1 bod

5. Ústny pohovor s vybranými účastníkmi, ktorí spĺňajú kritéria (celkový počet získaných bodov: 15 )
 Motivačný list a životopis v slovenskom a anglickom jazyku (maximálny počet získaných
bodov: 10 ) Obsah– 5 bodov a grafické spracovanie - 5 bodov.
 Obhajoba pred komisiou (maximálny počet získaných bodov: 5 )
Maximálny počet bodov spolu: 100
Pri rovnosti bodov budú prednostne prijatí žiaci podľa priority v uvedenom poradí:
 žiaci s vyšším dosiahnutým počtom bodov z prospechu z anglického jazyka,
 žiaci s vyšším dosiahnutým počtom bodov z odborného výcviku,
 žiaci s lepším priemerným prospechom.
 žiaci s nižším počtom vymeškaných hodín

V Ružomberku 11.júna 2018
Ing. Gabriela Hazuchová, vedúca projektu
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