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Naše vzdělávací instituce je mezinárodně certifikovaná International Education Society, London (IES). 
Systém managementu jakosti naší školy byl registrován u Intertek Semko Certification AB 
 jako vyhovující požadavkům normy ISO 9001:2008 

Přihláška na zahraniční stáž - 3. ročník 

Jméno a příjmení: Třída: 

E-mail:

Na kterou stáž se hlásíte? Zaškrtněte. 

Můžete zatrhnout pro krátkodobou stáž pouze jednu destinaci .  
Upozorňujeme, že v Irsku se bude konat POUZE dlouhodobá stáž v termínu (leden – březen 
2022). 

IRSKO/ MALTA NĚMECKO FRANCIE ŠPANĚLSKO 

krátkodobá stáž 
dlouhodobá stáž XXX XXX 

Vyplňte následující údaje podle posledních třech vysvědčení. 
II. pol. prvního

ročníku
I. pol. druhého

ročníku
II. pol. druhého

ročníku
Celkový prospěch - průměr 

Prospěch v AJ 

Prospěch v 2. CJ + vyberte jaký 2. CJ 

Napište, co od zahraniční stáže očekáváte, co by vám měl pobyt přinést, zejména pokud se hlásíte na 
dlouhodobou mobilitu. 



Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie 
Lipí 1911, 193 00  Praha 9 – Horní Počernice 

Naše vzdělávací instituce je mezinárodně certifikovaná International Education Society, London (IES). 
Systém managementu jakosti naší školy byl registrován u Intertek Semko Certification AB 
 jako vyhovující požadavkům normy ISO 9001:2008 

Napište, jaké jsou Vaše silné stránky, a uveďte důvody, proč byste měl/a být vybrán/a právě Vy.  

Nezapomeňte, společně s touto přihláškou vyplnit také elektronicky dotazník zde.

Jsem si vědom, že na účast na zahraniční stáži není právní nárok a že výběr účastníků je výsledkem 
jednání hodnotící výběrové komise složené z pedagogů školy. Jsem si vědom/a, že podmínkou účasti 
na stáži je absolvování přípravných aktivit v plném rozsahu a souhlasím s tím. Potvrzuji, že jsem se 
seznámil/a s informacemi o zahraniční stáži. 

Odesláním přihlášky potvrzuji, že můj zákonný zástupce byl seznámen s informacemi zahraniční 
stáži a s mojí účastí souhlasí. 

Datum: 

Jaké jsou Vaše koníčky, volnočasové aktivity, zájmy? Popište:

https://www.skolaeupraha.cz/zahranicni-praxe-informace-k-vyberovemu-rizeni-2022/
https://forms.office.com/r/RtctuTzDjE
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