
Detailní informace o plánovaném konkurzu 
aktualizace květen 2020 

 

Milí studenti, s radostí Vám oznamujeme, že nový projekt Erasmus na školní rok 2020/2021 byl 

Národní agenturou v Praze schválen. 

Vzhledem ke Covidu se posouvá termín konání konkurzu (testy a ústní pohovory) – bude probíhat pro 

VOŠ v termínu 21. – 25. 9 a pro SOŠ na konci října. Nicméně zájemci si již teď mohou začít chystat 

motivační dopisy (viz. níže), aby je měli již v září připravené. 

Informace o datu konání konkurzu a harmonogram bude v září zveřejněn na internetových stránkách 

školy (v záložce OA – Projekty - Erasmus+), na nástěnce vedle kabinetu 331 (Mgr. M. Lojdová) na 

Kotlářské a na Intranetu:  

• pro studenty SŠ na Intranetu SOŠ (Informace a studijní materiály – Informace pro všechny) 

• pro studenty všech oborů VOŠ na Intranetu VOŠ (Informační nástěnka – Informace pro 

všechny) 

 

Kvůli Covidu se jeden výjezd z loňského projektu na rok 2019/2020 musí posunout, proto bude 

změna v harmonogramu výjezdů – viz. odstavec „Rozdělení studentů“. 

 

Kdo se může přihlásit: 

- současné letošní (tj. 2019/2020) 1. a 2. ročníky střední školy - konkurz je v září, vyjedou ve školním 

roce 2020/2021 (to už budou ve 2. a 3. ročníku). Studentům v době stáže musí být 17 let (na začátku 

dubna 2021 nebo začátku září 2021). Je to kvůli právním předpisům zaměstnávání stážistů 

v zahraničí. 

- současné letošní (tj. 2019/2020) 2. ročníky VOŠ – konkurz je v září, vyjedou ve školním roce 

2020/2021 v prosinci,  ve 3. ročníku 

Kolik míst je k dispozici: 38 

Navrhovaný počet stážistů pro jednotlivé obory je založen na procentuálním zastoupení počtu 

studentů v jednotlivých oborech. 

- střední odborná škola – 2. a 3. ročníky 

obor obchodní akademie a ekonomické lyceum - 26 studentů 

obor informační služby - 4 studenti 

- vyšší odborná škola – 3. ročníky 

obor sociální práce - 3 studenti 

obor ekonomicko-právní činnost a zahraniční obchod  - 3 studenti 

obor informační služby a knihovnictví - 2 studenti 

 

Pokud studenti přihlášení do konkurzu nedosáhnou patřičných výsledků nebo se z některého oboru 

nebudou studenti hlásit, místa budou nabídnuta studentům z jiných oborů. 



Pravděpodobnost úspěšnosti: v minulých 6 letech se hlásilo každý rok cca 80 studentů a v konkurzu 

bylo vybráno 38 studentů, tj. téměř 50% zájemců (z každého oboru) vyjelo na stáž. 

Rozdělení studentů na běhy stáží 

Prosincový termín je v rámci nového projektu jen pro studenty VOŠ. Vzhledem k tomu, že vyjíždí ve 3. 

ročníku, nemohou se účastnit dubnového běhu stáže (s ohledem na dokončování absolventské práce, 

přípravu na absolutoria). S nimi v prosincovém termínu ještě vyjíždí 11 studentů SŠ z loňského 

projektu – někteří ve školním roce 2020/2021 maturují, takže musí vyjet v prosinci 2020. 

Studenti SŠ jsou rozděleni podle věku (mladší vyjíždí na stáž v září 2021) a pokud je z jedné třídy 

vybráno více účastníků, vyjíždí obvykle společně. 

29. 11. - 12.12.2020 – Londýn – 8 studentů VOŠ (+ 11 studentů SŠ, kterým se kvůli koronaviru 
nepodařilo vyjet v loňském projektu – ti maturují, takže musí vyjet v prosinci 2020) 
 

18. 4. - 1. 5. 2021 – Dublin – 11 studentů SŠ (+ 8 studentů SŠ, kterým se kvůli koronaviru nepodařilo 

vyjet v loňském projektu) 

12.9 - 25.9. 2021 – Dublin – 19 studentů SŠ 

Celkem tedy v rámci nového projektu vyjíždí 38 studentů (+ 19 studentů z minulého projektu) a 

budou rozděleni na tři běhy. 

 

Části konkurzu 

1. kolo – motivační dopisy – předpokládaný termín odevzdání do 17. 9. 2020 - zasílejte nejdříve od 1. 

9. 2020 (Jedná se o formální přihlášení do konkurzu). 

Žáci střední školy motivační dopis zašlou Mgr. Lojdové na mail lojdova@oabrno.cz, a současně 

donesou v tištěné podobě do kabinetu 331 nejpozději ve čtvrtek 17. 9. do 10.00 

Studenti VOŠ ho zašlou Ing. Koudelkové na mail koudelkova@oabrno.cz (netisknout), dostanou 

potvrzení mailem, že dopis došel. 

Na pozdější odevzdání motivačního dopisu nebude brán zřetel!!!!!!!!!! 

Motivační dopis by měl sdělit, proč je dotyčný student ideálním kandidátem na stáž a proč by měl být 

vybrán. Má povinné záhlaví. 

Name and surname: 

Form: (studijní skupina) 

Date of birth, birth certificate number: 

Address: 

Contact (mobile, e-mail): 

Passport:  number, valid till XX/XX/XXXX  day/month/year, nationality 

Any medical/ other requirements, special diet: 

 

Covering letter - vlastní motivační dopis, rozsah cca jedna strana formátu A4 nebo zhruba tři až čtyři 

odstavce. Měl by zahrnovat následující informace: 

mailto:lojdova@oabrno.cz
mailto:koudelkova@oabrno.cz


 

 proč chci vyjet na stáž   

 proč bych měl být přínosem pro nějakou firmu (jaké konkrétní činnosti jsem schopen dělat, 

moje kladné vlastnosti, které mohou být ve firmě užitečné.......) 

 co mne během studia bavilo (předměty, ve kterých jsem dobrý, projekty, kterých jsem se 

zúčastnil, moje předcházející úspěchy, jaký to má vztah ke stáži) 

 moje praktické zkušenosti (brigády, praxe) 

 

Motivační dopis je prvním krokem, vyjádřením Vašeho zájmu o stáž. Pokud ho napíšete kvalitně, 

automaticky postupujete do 2. kola. 

2. kolo – jazykové testy 

Trvají zhruba 90 minut. Začínají poslechem a navazuje test (gramatika, slovní zásoba, doplňování vět 

apod.)Do následujícího kola prochází cca 48 studentů, ze kterých je při ústních pohovorech vybráno 

38 a náhradníci. 

3. kolo – cizojazyčný pohovor a doporučení vyučujících 

Cizojazyčný pohovor trvá cca 5 -10 minut (dle potřeby). Kandidát může očekávat dotazy např. o 

dřívějších zkušenostech s pobytem v zahraničí, pracovních schopnostech a dovednostech, cílech, 

využití stáže v budoucnosti. Klade se důraz na dostatečnou úroveň komunikačních schopností, 

kvalitní sebeprezentaci a pohotovosti reakce.Tyto schopnosti a dovednosti jsou nezbytné nejen pro 

samotnou stáž, ale i pro následné šíření výsledků (prezentace stáže pro studenty a vyučující, tvorba 

brožury ap.) 

Součástí hodnocení jsou v tomto kole rovněž reference od třídního učitelei vyučujících cizích jazyků 

(osobní vlastnosti, přístup ke studiu, bezproblémovost, aktivita)a studijní výsledky kandidáta.Na toto 

hodnocení se klade důraz zejména v případě obdobných výsledků několika kandidátů. 

Transparentnost konkurzu: všechny materiály (motivační dopisy, testy, hodnotící tabulky apod.) jsou 

zakládány a archívovány po dobu 5 let. V komisi u ústního pohovoru vždy minimálně jeden vyučující 

studenta neučí a nezná, čímž je zaručena objektivita posouzení ústního projevu. 

Další informace 

Podrobné informace o tomto i předchozích projektech odborných stáží (zprávy, brožury, fotografie) 

jsou dostupné na odkazu 

https://www.oabrno.cz/erasmus1819 

https://www.oabrno.cz/erasmus1819

