Dvoutýdenní stáž v Dublinu
květen, září, prosinec 2022
s desetidenní odbornou praxí
pro žáky/studenty všech oborů střední školy i VOŠ
V rámci programu Erasmus+ KA1 Vzdělávací mobilita jednotlivců v odborném vzdělávání,
projekty 2020-1-CZ01-KA102-077198, 2021-1-CZ01-KA121-VET-000005759) nabízíme v
kalendářním roce 2022 žákům současných 1., 2. a 3. ročníků střední školy a studentům
současných 2. ročníků VOŠ zahraniční stáž v Dublinu. Stáže se uskuteční v následujících
termínech:
15. 5.- 28. 5. 2022 (školní rok 2021/2022, v době stáže 3. ročníky SŠ),
11. 9. – 24. 9. 2022 (školní rok 2022/2023, v době stáže 2., 3. a 4. ročníky SŠ),
27. 11. – 10. 12. 2022 (školní rok 2022/2023, v době stáže 2. a 3. ročníky SŠ a 3. ročníky
VOŠ)
V kalendářním roce 2023 plánujeme rovněž 3 výjezdy - v dubnu, září a prosinci. V roce 2020
a 2021 byly stáže dočasně pozastaveny kvůli Covidu, proto nyní nabízíme vyšší počet
výjezdů.

Žákům musí být v době konání stáže více než 17 let. Účastí v konkurzu se zájemci
zavazují, že v době konání stáže budou plně očkovaní (popř. si nechají aplikovat
posilující dávku, bude-li to dle platných předpisů v příslušné době nutné pro výjezd).
Dle aktuálních hygienických podmínek je možná změna termínu. Účastníci budou mít
kompletní pojištění rizik spojených s Covidem.

Jednotlivé
následně:

obory

budou

zastoupeny

květnový termín pro střední školu –
vybíráme 14 žáků (2 jsou z minulého kola
– nemohli jet kvůli Covidu/očkování)
oboru obchodní akademie a ekonomického
lycea (s nimi pojedou 3 žáci oboru
informační služby vybraní v minulém
konkurzu – měli vynikající výsledky, ale
v té době nebyla místa v knihovnách)
termín v září a prosinci – 33 žáků a
studentů (z toho 27 žáků obchodní
akademie,
ekonomického
lycea
a
informačních služeb, 6 studentů VOŠ z
oborů sociální práce, ekonomicko-právní
činnost, zahraniční obchod – podle
výsledku konkurzu.)
Pokud studenti přihlášení do konkurzu
nedosáhnou patřičných výsledků nebo se z
některého oboru nebudou studenti hlásit,
místa budou nabídnuta studentům z jiných
oborů.
Náklady na cestu a pobyt, kromě vstupného na víkendový program, jsou plně financovány
Evropskou Unií (cca 45000 Kč/účastníka). Ubytování a stravování – polopenze budou
zajištěny v hostitelských rodinách (jedná se o spolehlivé rodiny s dlouhodobými zkušenostmi
a certifikací). Účastníci mají zajištěnou cestu na letiště, leteckou dopravu a přepravu
z dublinského letiště taxíky do rodin.
Pro všechny stážisty bude zajištěno pojištění (předpokládáme AXA Excelent), které kryje
kromě bězných událostí i možné komplikace spojené s Covidem (ubytování v karanténě,
prodloužený pobyt v zemi, náhradní zpětnou letenku atd.). K němu bude ještě další
připojištění na storno letenky z důvodu nemoci (jakékoliv) či pozitivního testu na Covid.
Jediné, co si žáci/ studenti budou financovat, jsou testy na Covid (pokud budou v době
stáže požadovány a pokud nebudou zdarma).
Projekt zabezpečuje partnerská organizace ADC College z Dublinu, která spolupracuje
s firmami a zajišťuje vhodné pracovní pozice pro účastníky programu ve firmách a
organizacích dle oboru studia.
Prioritním kriteriem při výběru účastníků bude jejich motivace a prokázané znalosti
jazykové i odborné. Další nezbytné předpoklady jsou dostatečná úroveň komunikačních
schopností a schopnost kvalitní sebeprezentace.
Praxe budou probíhat v různých firmách v oblasti administrativy, institucích sociální
práce a knihovnách.
Příklady pracovní náplně žáků/ studentů:

OA, lyceum, EPČ, ZO
• vkládání dat do interní databáze, práce s databází klientů, Excel
• příprava prezentací v PowerPointu
• administrativní úkony
• práce s faxem, kopírkou a skenerem
• psaní potřebné dokumentace, práce s elektronickou poštou
• komunikace se zákazníky, telefonáty
• řešení stížností
Informační služby a knihovnictví
• reakce na dotazy zaslané do instituce
• realizace výpůjček, práce s databázemi
• katalogizace publikací, stahování, sdílení a úprava záznamů
Sociální práce
• navázání kontaktu s klientem, komunikace s klientem přiměřená věku a individualitě
• sbírání a zpracovávání informací o klientovi z dokumentace
• využívání různých metod služeb a intervence při řešení situace klienta
Stáž je uznána jako součást studia a žákovi/studentovi je hodnocení ze stáže uznáno bez
dalšího přezkušování.
Víkendy
jsou
věnovány
kulturnímu poznávání Dublinu
a jednodennímu výletu na sever
Irska
(Giant´s
Causeway,
Dunluce Castle, Belfast).

Žáci/studenti obdrží Leap Card, která jim
umožní neomezeně cestovat v rámci
Dublinu a blízkého okolí během praxí i
kulturního poznávání města.
Vyslaní žáci/ studenti budou ve stálém kontaktu s doprovodnými osobami (vyučující
angličtiny Mgr. Lojdová a Ing. Koudelková), které budou monitorovat jejich praxi ve firmách.
Žáci/studenti budou mít rovněž možnost konzultace a řešení svých problémů s pracovníkem v
dané firmě, který bude pověřen přímým dohledem nad stážistou.
První den stáže se uskuteční společné setkání se všemi žáky/studenty a v průběhu týdne
pohovory, kde doprovodné osoby vyhodnotí dojmy žáků/studentů z pracovního dne,
komunikaci a zapojení se do odborných stáží.

Všichni účastníci obdrží dokument
Europass-mobility,
který tvoří
důležitou součást Europassu (dodatek
k maturitnímu
vysvědčení
či
diplomu)
a
prokáže
kvality
žáka/studenta. Rovněž získají i
účastnický certifikát. Doklad o
mobilitě poskytne potenciálnímu
zaměstnavateli, případně vysoké
škole, podrobné informace o
zahraničních zkušenostech a o
kompetencích, které si žáci osvojili.
Umožní žákům/studentům získat
lepší startovní pozici na trhu práce.
Před odjezdem na stáž budou pro všechny účastníky organizovány přípravné semináře
(organizují doprovodné osoby). Účastníkům budou předány informace o cílové zemi a
regionu, o její hospodářské, kulturní a sociální situaci. Dále budou žáci/studenti v rámci
seminářů podrobně seznámeni s regionem, dopravou, praktickými záležitostmi každodenního
života v hostitelské rodině a s firmami, kde budou působit.

V případě zákazu výjezdů na základě nařízení vlády/ ministerstva zdravotnictví kvůli aktuální
situaci s COVIDem se stáž zruší a pokud bude možno, přesune na jiný termín. Ve všech
ostatních případech je vybraný žák/student již povinen se stáže zúčastnit.
Zájemci o tuto stáž zašlou motivační dopis v angličtině na email: lojdova@oabrno.cz
do pátku 21. 1. do 9.00 h, na pozdější odevzdání (po 9.00) nebude brán zřetel!!!!!!!
Žáci střední školy zašlou motivační dopis Mgr. Lojdové a současně donesou podepsané
v tištěné podobě do kabinetu 331 nejpozději v pátek 21. 1. do 9.00 h.
Studenti VOŠ zašlou motivační dopis Ing. Koudelkové na mail koudelkova@oabrno.cz
(netisknout), dostanou potvrzení mailem, že dopis došel.

HARMONOGRAM KONKURZU
NA STÁŽE V DUBLINU 2022
Harmonogramy, výsledky a rozpisy v průběhu celého konkurzu budou zveřejňovány:
• pro studenty SŠ na Intranetu SOŠ (Informace a studijní materiály – Informace pro
všechny), dále na nástěnce vedle kabinetu 331 u Mgr. Martiny Lojdové
• pro studenty všech oborů VOŠ na Intranetu VOŠ (Informační nástěnka – Informace
pro všechny), dále na nástěnce vedle kabinetu 331 u Mgr. M. Lojdové
PÁ 21. 1. (do 9.00 h) – 1. kolo - motivační dopis v angličtině
• SŠ: zaslat do pátku 21. 1. Mgr. Lojdové na mail lojdova@oabrno.cz, a současně
donést podepsané v tištěné podobě do kabinetu 331 nejpozději v pátek 21. 1. do 9.00
h. Na pozdější odevzdání (po 9.00 h) nebude brán zřetel!!!!
• VOŠ: zaslat do pátku 21. 1. Ing. Koudelkové na mail koudelkova@oabrno.cz,
nejpozději v pátek 21. 1. do 9.00 h. Na pozdější odevzdání (po 9.00 h) nebude brán
zřetel!!!!
• do pondělí 24. 1. do 17.00 h zveřejnění výsledků 1. kola s rozřazením na skupiny.
Podle kterých budete psát v úterý 25. ledna testy. Test trvá asi 90 minut a má dvě
části: poslech s porozuměním a jazykový test. Zveřejnění bude na nástěnce u kabinetu
331 a na intranetu školy.
Motivační dopis má povinné záhlaví:
Jméno a příjmení:
Třída:
Datum narození, rodné číslo:
Adresa:
Mobil:
Mail soukromý, mail školní (oba údaje):
Občanský průkaz: číslo, platný do XX/XX/XXXX (den/ měsíc/ rok), národnost
Zdravotní problémy, dieta:
Covering letter - vlastní motivační dopis, rozsah cca jedna strana formátu A4 nebo zhruba tři
až čtyři odstavce. Měl by zahrnovat následující informace:
•
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.

Pro studenty VOŠ: ústní pohovory budou pouze ve středu 26. 1. od 9 h dle rozpisu
(nejpozději do 10.30). V případě, že někdo může jen ve čtvrtek nebo v pátek, napište to v
mailu už při zasílání motivačního dopisu Ing. Koudelkové (pokud v 2. kole uspějete a budete
vybráni do 3. kola konkurzu na ústní pohovory, při rozpisech to pak zohledníme). V případě,
že se někdo nemůže kvůli zaměstnání/praxi dostavit osobně, pohovor je možno ve stanovenou
dobu uskutečnit online https://meet.google.com/gzb-surp-dvm (opět napište mail).
ÚT 25. 1. - 2. kolo – jazykové testy – místnosti, čas i zařazení do skupin na testy budou
upřesněny v pondělí 21. 1. odpoledne na intranetu a nástěnce u kabinetu 331
•
•
•
•

jazykové a poslechové testy (testy trvají cca 90 min)
8.00 - 9.30, 10.00 - 11.30, 12.00 – 13.30
opravy testů (určení pořadí)
výsledky (seznam postupujících do 3. kola) budou zveřejněny v úterý odpoledne (cca
v 16 h) na intranetových stránkách školy a na nástěnce vedle kabinetu 331

Testy začínají poslechem a navazuje gramatika, slovní zásoba, doplňování vět apod. Do
dalšího kola postupuje cca 60 žáků/studentů (je nutné dosáhnout minimálně 50% úspěšnosti.)
ST 26. 1. od 9.00 - 3. kolo pro VOŠ, 3. kolo pro SŠ (1. část studentů) – cizojazyčný
pohovor a doporučení vyučujících
• kabinet 804 Ing. Koudelková (4. patro, z 3. patra po bočním schodišti)
• rozpis po hodinách bude zveřejněn ve středu 26. 1. ráno na nástěnce vedle kabinetu
331 a na intranetových stránkách školy
• v případě nemoci/lékaře/karantény je pohovor možno ve stanovenou dobu uskutečnit
online https://meet.google.com/gzb-surp-dvm (napište mail)
ČT 27. 1. od 9.00 - 3. kolo pro SŠ (2. část studentů) – cizojazyčný pohovor a doporučení
vyučujících – detaily stejné jako ve středu
PÁ 28. 1. od 9.00 - 3. kolo pro SŠ (3. část studentů) – cizojazyčný pohovor a doporučení
vyučujících – detaily stejné jako ve středu
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 žáky a vyučující, tvorba brožury ap.)
Součástí hodnocení jsou v tomto kole rovněž reference od vedoucích studijních skupin i
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.
Zveřejnění vybraných účastníků a náhradníků – na nástěnce i intranetu, termín záleží na
aktuální epidemiologické situaci. Ústní pohovory lze konat online, ale pokud některé třídy
budou v úterý 25. 1. v karanténě a žáci/ studenti by se kvůli tomu nemohli zúčastnit
písemných testů, stanovil by se pro ně v týdnu od 31. 1. termín náhradních testů. Definitivní
vyhodnocení by proběhlo až poté.

Povinné testy pro úspěšné účastníky konkurzu, nutná osobní přítomnost – termín bude
stanoven po ukončení konkurzu
• online anglické testy vybraných účastníků
• vyplňování dokumentace
• předpokládaná doba trvání cca 3 h, omluvení z výuky/ praxe
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 žáka neučí a nezná, čímž je zaručena objektivita posouzení ústního
projevu.
Další informace
Podrobné informace o předchozích projektech odborných stáží (zprávy, brožury, fotografie)
jsou dostupné na odkazu
https://www.oabrno.cz/erasmus-20192020
Poslední prezentaci účastníků stáže ze září 2021 (kvůli Covidu ji nešlo uskutečnit prezenčně)
je možné zhlédnout na odkazu
https://drive.google.com/file/d/1novxFvTHepG9mTYPcxF6JAU6H8BfPxZ/view?usp=sharing
Prvních cca 7 min nahrávky zahrnuje předmluvu doprovázejících vyučujících, která rovněž
obsahuje údaje o konkurzu. Dále se jedná už o samotné prezentace studentů, prezentaci se
slidy najdete rovněž na odkazu
https://www.oabrno.cz/data/2019-2020/Erasmus/listopad2021/Prezentace_09_2021.pdf

5. 1. 2022

Ing. Olga Koudelková, Mgr. Martina Lojdová

