
    
 

 
Stredná odborná škola dopravná Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina 

 
vyhlasuje výberové konanie pre žiakov 

na účasť v projekte Podporujeme žiakov v rámci programu Erasmus+ 

 
 
Termín prihlásenia : 17.10.2021 
Termín výberového konania: 18.10.2021 
 
Oprávnení uchádzači: žiaci 2., 3. ročníkov odboru Autotronik, Mechanik elektrotechnik, nadstavbové štúdiá 
 
Forma prihlásenia: osobne u triednych učiteľov alebo u Márii Sikorovej 
 
Cieľ projektu : 
1. Získať vedomosti a praktické zručnosti u žiakov a umožniť im rozvoj odborných vedomostí, praktických zručností a nadobudnúť 
skúsenosti zo zahraničnej stáže. 
Žiaci odboru autotronik - získať vedomosti a praktické zručnosti, odborné skúsenosti, pri výkone niektorých činností v dielňach a na 
pracovisku autoservisu na moderných prístrojoch a zariadeniach zamerané na diagnostiku podvozku vozidiel, diagnostiku pohonu 
vozidiel vrátane alternatívnych pohonov, obnovenie funkčnosti a kontrola hlásení všetkých riadiacich jednotiek v jednotlivých 
obvodoch motorového vozidla. 
Žiaci odboru mechanik elektrotechnik - získať vedomosti a praktické zručnosti, odborné skúsenosti pri výkone niektorých činností v 
dielňach a na pracovisku autoservisu na moderných prístrojoch a zariadeniach zamerané na diagnostiku alternatívnych pohonov, 
oprava rozvodového mechanizmu, diagnostika riadiacich jednotiek automobilov. Získať základné zručnosti pri zváraní cez 
počítačový simulátor a zručnosti pri riadení nákladného auta a motorky na trenažéri. 
2. U pedagógov získať odborné vedomosti, inovatívne metódy vyučovania odborných predmetov a odborného výcviku v odbore 
mechanik elektrotechnik a autotronik, vedieť navrhnúť zmeny do ŠkVP autotronik a mechanik elektrotechnik na základe porovnania 
učebných osnov a skúseností partnerskej školy. 
3. Vytvoriť spoluprácu s prijímajúcou školou, vytvárať užšiu spoluprácu pri implementácii nových trendov odborného vzdelávania a 
nových metódach vo vzdelávacom procese. Zapojiť našu školu do siete partnerských škôl prijímajúcej školy. 
 
Miesto realizácie : 
Projekt bude realizovaný v Střední odbornou školou a Středním odborním učilištěm Hradec Králové, Česká republika 
 
Dĺžka mobility : 
12 dni + 2 dni na cestu 
15.11.-26.11.2021 
 
Financovanie mobility : 
Projekt sa realizuje s podporou programu Erasmus+. 
 
Podmienky: 
1. očkovanie proti Covid-19 
Ďalšie kritériá výberu: 
2. prospech 
3. školská dochádzka 
 
Bodovanie: 

2. prospech - hodnotenie kritériá je odstupňované podľa priemeru známok za predchádzajúci školský rok. 
priemer 
do 1,5 -10 b 
do 2,00 - 8 b 
do 2,5 - 6 b 
do 3,00 - 4 b 
do 3,50 - 2 b 
 
3. školská dochádzka - hodnotenie dochádzky vykoná triedny učiteľ za predchádzajúci školský rok. 
0-10 vymeškaných hodín (VH) -10 b 
11-25 VH -8 b 
26 -35 VH -6 b 
36-45 VH -4 b 
46-55 VH -4 b 


