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KRITÉRIÁ VÝBERU ŽIAKOV   

                               Programu Erasmus +   pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy  

v školskom roku 2020/2021 

  

1. Informácie pre uchádzačov  

• počet žiakov, ktorí sa zúčastnia stáže: I. mobilita 15 žiakov   

                                                             II. mobilita 15 žiakov   

• výberu pre I. mobilitu sa zúčastnia žiaci II. ročníka odboru hotelová akadémia a II. 

ročníka študijných odborov kuchár, čašník, III. ročníka odboru kaderník a I. ročníka 

odboru vlasová kozmetika 

• výberu pre II. mobilitu sa zúčastnia žiaci II. ročníka odboru hotelová akadémia a II. 

a III. ročníka študijných odborov kuchár, čašník 

• výber sa uskutoční na základe nižšie stanovených kritérií  

• termín testovania: I. mobilita- 1.6.2021 

  

2. Základné kritériá rozhodujúce o výbere žiaka a ich percentuálne vyjadrenie (váha)  

a) testovanie z anglického jazyka        30%  

b) prospech        20%   

c) dochádzka        5%  

d) správanie        5%  

e) odborné zručnosti                               30%  

f) reprezentácia školy                             10%  

  

a) testovanie z anglického jazyka    (maximálny počet získaných bodov:  30) do úvahy 

sa berie dosiahnutý počet bodov v teste z anglického jazyka na úrovni, ktorú dosahujú 

žiaci na základe školského vzdelávacieho programu pre daný ročník na 60 bodov   

( správna odpoveď  v teste bude mať hodnotu 0,5 bodu )  

b) prospech    (maximálny počet získaných bodov:  20)  

     do úvahy sa berie priemer celkových  polročných a koncoročných prospechov zo všetkých   

     predmetov   

 za I. ročník/ pre II HA, II.H, I.P /  

 za I. a II ročník/ pre III HA /  

 za III.ročník / III.K, I. P / 

     (počet pridelených bodov od 1 do 10 podľa počtu nasledujúcej tabuľky)  

  

Ø celkových prospechov  

za I. ročník/ pre II HA/ za 

I. a II ročník/ pre III HA/  

Body  

1,00 - 1,20  20  

1,21 - 1,40  18  

1,41 - 1,60  16  
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1,61 - 1,80  14  

1,81 - 2,00  12  

2,01 - 2,20  10  

2,21 - 2,40  8  

2,41 - 2,60  6  

2,61 - 2,80  4  

2,81 - 3,00  2  

3,01 a viac  0  

  

c) dochádzka    (maximálny počet získaných bodov:  5) do úvahy sa 

berie:  

Priemer  z celkového počtu ospravedlnených vymeškaných hodín          

za I. ročník/ pre II HA, II.H, I.P / za I. a II ročník/ pre III HA/ 

štúdia/ a za III.ročník / III.K / 

/počet pridelených bodov na základe tabuľky/  

 priemerný počet  
vymeškaných  

ospravedlnených hodín   

Body  
  

0-20  5  

21-35  4  

36-56  3  

57-77  2  

78-98  1  

99 a viac  0  

  

d) správanie (maximálny počet získaných bodov:  5) do úvahy sa 

berú   

1. známky zo správania   

      za I. ročník/ pre II HAa II.H, I.P /   

     za I. a II ročník/ pre III. K/ štúdia  

Stupeň známky zo 

správania  
Body  

1  2,5  

2  0  

3   0  

4  0  
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Pozn. V prípade, že mal žiak akúkoľvek zníženú známku zo správania kedykoľvek 

počas štúdia, získa za kritérium správania 0 bodov.  

2. udelenie výchovného opatrenia  

Ak žiakovi nebolo udelené výchovné opatrenie počas štúdia získa  2,5 boda.  

Ak žiakovi bolo udelené výchovné opatrenie počas štúdia získa  0 bodov.  

e) odborné zručnosti (maximálny počet získaných bodov:  30)        

žiakovi budú pridelené body na základe Kritérií hodnotenia  

odborného výcviku   

/uvedené v ŠkVP/ majstrom odborného výcviku, podľa tabuľky   

Stupeň známky   Body  

1  30  

2  25  

3   15  

4  5  

5  0  

  

  

f) reprezentácia školy  (maximálny počet získaných bodov: 10)     

1. žiakovi budú pridelené body za umiestnenie sa na  súťažiach podľa významu:  

  

Stupeň hodnotenia za  
1.-3. miesto  

Body  

medzinárodná úroveň  6  

národná úroveň  5  

regionálna úroveň  4  

okresná úroveň  3  

školská úroveň  2  

triedna úroveň  1  

  

2. žiakovi budú pridelené body za účasť na mimoškolských aktivitách a 

reprezentáciu školy iného charakteru na základe hodnotenia triedneho učiteľa  

  

Stupeň hodnotenia   Body  

1  4  

2  3  

3   2  

4  1  

5  0  
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Maximálne počty bodov  

a) testovanie z anglického jazyka       30  

b) prospech        20    

c) dochádzka         5  

d) správanie         5  

e) odborné zručnosti                               30  

f) reprezentácia školy                            10  

  

 Maximálny počet bodov spolu: 100                                                                               

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

1. žiaci s najvyšším dosiahnutým počtom bodov : odborné zručnosti  

2. žiaci s najvyšším dosiahnutým počtom bodov :testovanie anglického jazyka  

3. žiaci s najlepším priemerným prospechom  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                  


