ERASMUS+ ‐ STÁŽE
KRITÉRIA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – OBORY KOSMETICKÉ SLUŽBY A KADEŘNÍK
Výběrového řízení se může zúčastnit žák, který splní tyto podmínky:


K datu konání výběrového řízení má ukončené očkování na COVID‐19. Podmíněně se může
účastnit výběrového řízení, je‐li v ochranné lhůtě po prodělání onemocnění COVID‐19 nebo
je‐li rozočkován (nemá požadovaný počet dávek nebo potřebný odstup od poslední dávky).



V posledních 10 měsících školního vyučování k datu konání výběrového řízení:

 byl z odborného výcviku hodnocen na pololetním a závěrečném vysvědčení stupněm
výborný nebo chvalitebný
 byl z odborných předmětů hodnocen na pololetním a závěrečném vysvědčení stupněm
výborný, chvalitebný nebo dobrý
 byla veškerá absence žáka řádně omluvena (žák neměl neomluvené hodiny) a žák neměl
žádná výchovná opatření

BODOVÁ KRITÉRIA:
‐

za období posledních 10 měsíců školního vyučování k datu konání výběrového řízení

SOCIÁLNÍ KOMPETENCE (hodnotí TU)
kooperace, spolupráce............................................................................0/1 bod
vztah ke spolužákům, vyučujícím a zaměstnancům školy.......................0/1 bod
komunikace.............................................................................................0/1 bod
spolehlivost..............................................................................................0/1 bod
samostatnost...........................................................................................0/1 bod
V součtu maximálně 5 bodů
OMLUVENÁ ABSENCE (hodnotí TU)
do 70 h.....................................................................................................3 body
do 150 h...................................................................................................2 body
do 210 h...................................................................................................1 bod
Maximálně 3 body
ODBORNOST
KOSMETICKÉ SLUŽBY
Vlastní práce: hodnotí UOV
‐

dodržování hygienických předpisů a bezpečnosti práce.....................................1 bod

‐

dodržení technologických postupů......................................................................3 body

‐

dodržení časového limitu.....................................................................................1 bod

‐

vlastní kreativita a náročnost...............................................................................2 body

V součtu maximálně 7 bodů

Portfolio prací: hodnotí UOV
‐

předložení fotodokumentace: úprava nehtů, líčení, úprava obočí
Maximálně 3 body
KADEŘNÍK
Zpracování účesu: hodnotí UOV

‐

dodržování hygienických předpisů a bezpečnosti práce.....................................1 bod

‐

dodržení technologických postupů......................................................................3 body

‐

dodržení časového limitu.....................................................................................1 bod

‐

vlastní kreativita a náročnost...............................................................................2 body

V součtu maximálně 7 bodů

Portfolio prací: hodnotí UOV
‐

předložení fotodokumentace: pánský střih, dámský střih, společenský účes
Maximálně 3 body

KOSMETICKÉ SLUŽBY A KADEŘNÍK
Účast na soutěžích: hodnotí UOV
‐

přihláška do soutěže............................................................................................1 bod

‐

účast na soutěži....................................................................................................2 body

‐

umístění na 10. – 4. místě....................................................................................3 body

‐

umístění na 3. – 2. místě......................................................................................4 body

‐

umístění na 1. místě.............................................................................................5 bodů
Maximálně 5 bodů
Přístup k práci: hodnotí UOV

‐

přístup k zákazníkům, komunikace......................................................................1 bod

‐

samostatnost........................................................................................................1 bod
V součtu maximálně 2 body

Účast na akcích školy – uplatnění své odbornosti: hodnotí TU a UOV
Maximálně 2 body

Motivační dopis v českém jazyce: hodnotí učitel AJ
Maximálně 3 body
ODBORNOST V SOUČTU MAXIMÁLNĚ 22 BODŮ.

CIZÍ JAZYK – AJ (hodnotí učitel AJ)
test AJ maximálně.............................................................................................................5 bodů
pohovor v AJ maximálně ..................................................................................................5 bodů
V součtu maximálně 10 bodů
CELKEM MŮŽE ŽÁK ZÍSKAT MAXIMÁLNĚ 40 BODŮ.
V případě shodného celkového počtu bodů je rozhodující vyšší počet bodů u jednotlivých dílčích
kritérií v následujícím pořadí: motivační dopis, cizí jazyk, sociální kompetence, účast na soutěžích,
účast na akcích školy, omluvená absence.

