
Nabídka praktické stáže v České škole bez hranic Ženeva 
 

Délka trvání stáže 01/11/2018 – 30/06/2019  

 

Náplň stáže 

Zapojení stážisty cca 30 hodin týdně zejména ve dvou základních oblastech, rozloženo nepravidelně 
podle potřeb školy: 

1. Asistence třídnímu učiteli 1. nebo 2. stupně ZŠ (10 hodin týdně) 

● aktivní asistence třídnímu učiteli při výuce ve středu odpoledne, popř. samostatná výuka třídy pod 
vedením třídního učitele (za přítomnosti třídního učitele i samostatně - suplování) 

● asistence třídnímu učiteli při přípravě výuky včetně přípravy výukových materiálů	

● asistence třídnímu učiteli v administrativních úkonech spojených s vedením třídy (třídní kniha, 
zápisy z výuky pro rodiče apod.) 

● dozor o přestávkách 
2. Příprava a organizace nadstavbových školních a mimoškolních aktivit školy (20 hodin týdně) 

● účast na pravidelných schůzkách pedagogického sboru (min. 1 x měsíčně) 

● příprava a účast na speciálních aktivitách, kurzech a workshopech (nad rámec středečního 
vyučování, např. Mikulášská besídka, Noc s Andersenem, sportovní den apod.) 

● příprava a vedení kurzů českého jazyka pro dospělé (v případě zájmu) - ve večerních hodinách ve 
všední den nebo v sobotu dopoledne (cca 2 hodiny) 

● příprava a vedení kurzu pro rodiče s dětmi do 3 let (v případě zájmu) - ve všední den dopoledne 
(cca 2 hodiny) 

● pomoc s organizací školní knihovny 

● příprava učeben a společ. prostor školy ve středu před výukou a uvedení učeben a společ. prostor 
školy do původního stavu po výuce  

● asistence ředitelce školy v administrativních úkonech a prezentaci školy (webové stránky, FB)  
 

Požadavky na uchazeče 

● student českého jazyka ideálně v navazujícím magisterském nebo doktorském studiu, 
preferujeme studenty učitelství pro 1. stupně nebo 2. stupně ZŠ a oborů v kombinaci s českým 
jazykem a dějepisem, případně studenty s kombinacemi s hudební výchovou nebo zeměpisem	

● zkušenost s prací s dětmi, s výukou českého jazyka pro cizince vítaná	

● nezbytná znalost angl. nebo franc. jazyka, znalost francouzštiny vítaná (není podmínkou)	

● schopnost samostatného, včasného, přesného, systematického a kreativního plnění zadaných 
úkolů	

● komunikativnost, organizační schopnosti	

● spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost týmové práce	

● flexibilita	

● dobrá znalost práce na počítači, Microsoft, sociální sítě 	

 

Další požadavky a podmínky stáže 

ČŠBH Ženeva může stážistovi nabídnout odměnu ve výši 230 CHF/měsíc a příspěvek na kurz (např. 
francouzštiny) dle vlastního výběru v hodnotě 500 CHF.   



 

V případě zájmu o stáž prosím zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis v anglickém 
či francouzském jazyce (max. jedna normostrana) na e-mail adresu marie.rakova@upol.cz, a to 
nejpozději do 15/10/2018. Jako předmět e-mailu prosím uveďte Praktická stáž v ČŠBH Ženeva. 
Vybraný uchazeč má nárok na finanční příspěvek Stipendijního programu UP ve výši 24 750 
CZK/měsíc, jednorázový finanční příspěvek na cestovní náklady ve výši 7 000 CZK a také 
komplexní cestovní pojištění. 

 

O ČŠBH Ženeva: 

Česká škola bez hranic Ženeva je švýcarský nevýdělečný spolek, který nabízí výuku českého jazyka a 
českých reálií jako doplněk základní školní docházky, kterou děti českého původu absolvují ve 
švýcarských nebo francouzských školách. Vyučujeme děti od tří do 15 let.  

Výuka českého jazyka, zeměpisu a dějepisu probíhá podle vzdělávacího programu ČŠBH, který se 
řídí Rámcovým vzdělávacím programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Po každém 
pololetí žáci obdrží osvědčení, které je ekvivalentem českého vysvědčení. ČŠBH Ženeva je členem 
Komise ELCO operující pod Ministerstvem školství kantonu Ženeva. Komise sdružuje zahraniční 
doplňkové školy, které vyučují rodný jazyk. Členství v Komisi ELCO opravňuje ČŠBH Ženeva nechat 
svým žákům připsat známku z českého jazyka na švýcarské vysvědčení. 

Činnost školy je koordinována spolkem Česká škola bez hranic, jehož hlavním cílem je výchova česky 
mluvící mladé generace vyrůstající v zahraničí, která bude v dospělosti schopna nejen česky číst a 
psát, ale také si zachová povědomí o svých kořenech a pocit sounáležitosti s českým národem a 
Českou republikou. 

Více informací na http://www.csbh.cz/zeneva 

 

 

 


