
 hledá   pro   školní   rok   2022-23 

 Učitele   češtiny   jako   cizího   jazyka   /   češtiny   pro   rodilé 
 mluvčí 

 I  nformace   o   pozici 

 ●  DPP   nebo   až   60%   úvazek   na   HPP   (1-3   vyučovací   hodiny   denně) 
 ●  Výuka   češtiny   pro   cizince/češtiny   pro   rodilé   mluvčí   (dle   českého   kurikula) 
 ●  Výuka   probíhá   v   malých   skupinách   dětí   (2-15   studentů)   z   celého   světa 
 ●  Vhodné   i   pro   studenty   VŠ 

 Výhody 

 ●  Výuka   v malých   skupinách 
 ●  Mezinárodní   prostředí 
 ●  Přátelský   a   povzbuzující   kolektiv 

 Požadavky 

 ●  Živá   víra   v Ježíše   Krista 
 ●  Univerzitní   diplom,   nebo   studující   univerzitu 
 ●  Ochota   a   schopnost   učit   se   a pracovat   nezávisle,   kreativně   a   efektivně 
 ●  Ochota   pracovat   s dětmi   z různých   kultur 
 ●  Aktivní   znalost   práce   na   PC 
 ●  Předchozí   praxe   není   nutná 
 ●  Aktivní   znalost   anglického   jazyka   (komunikace   s   vedením   a   některými   rodiči 

 probíhá   v   AJ) 

 Předpokládaný   nástup:   15.   srpna   2022 

 Zájemci   mohou   poslat   strukturovaný   životopis   v   ČJ   na   email: 
 veronika.vesela@cisprague.org  .  V   případě   dotazů   volejte   na  604   214   718  (Veronika 
 Veselá) 

 Více   informací   o   CISP   najdete   na  www.cisprague.org  . 

mailto:veronika.vesela@cisprague.org
http://www.cisprague.org/


 is   looking   for   the   school   year   2022-23   for   a 

 Czech   as   a   Foreign   Language   Teacher   /   Czech 
 Language   Teacher   for   Native   Speakers 

 Job   description 

 ●  Part-time   job   -   every   day   about   1-3   teaching   hours   (up   to   60   %   or   70   %   of   full   time) 
 ●  Teaching   the   Czech   language   for   Foreigners   /   Czech   Language   for   Natives 

 Speakers 
 ●  Teaching   small   groups   of   kids   (2-15)   from   all   over   the   world 
 ●  Suitable   also   for   university   students 

 Advantages 

 ●  International   environment 
 ●  Small   groups   of   students 
 ●  Friendly   and   encouraging   environment 

 Requirements 

 ●  Living   faith   in   Jesus   Christ 
 ●  University   degree   (or   in   progress) 
 ●  Active   knowledge   of   the   English   language 
 ●  Willingness   to   learn   and   ability   to   work   independently,   creatively,   and   effectively 
 ●  Willingness   to   work   with   kids   from   multicultural   environment 
 ●  Advanced   PC   skills 
 ●  Prior   teaching   experience   is   not   required 

 Expected   start:   August   15,   2022 

 If   you   are   interested   in   the   position,   send   your   structured   CV   in   English   to 
 veronika.vesela@cisprague.org  .   In   case   of   questions,   call   604   214   718. 

 For   more   information   about   CISP   go   to  www.cisprague.org  . 
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