
 

 

 

ÚČJTK FF UK a Česká centra vypisují dodatečné výběrové 

řízení na stáž v Českém centru na Ukrajině pro období  

půlka dubna – půlka července 2017 
 

 
Česká centra jsou státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zahraničí České 

republiky. České centrum na Ukrajině ve spolupráci s ÚČJTK FF UK vyhlašuje výběrové řízení na praktické 
stáže (4 místa celkem) zaměřené na výuku češtiny jako cizího jazyka na období 19. 4. až 19. 7. 2017 

(tříměsíční pobyt, tj. není nutno vízum). Studenti jsou zejména motivovaní mladí Ukrajinci se zájmem  
o studium či práci v ČR.  Výuková centra se nacházejí v Kyjevě, Dněpropetrovsku, Lvově, Charkově, 

Ivanovo-Frankivsku, Vinnyci a nově v Záporoží. AKTUÁLNĚ hledáme lektory pro destinace Kyjev, Vinnyca, 
Lvov a Záporoží. 

 
Výběrové řízení proběhne v pátek 24. 3. 2017 od  15:00 v místnosti č. 22,  

uzávěrka přihlášek je 23. 3. 2017 ve 13:00. 
 

INFORMACE K PODOBĚ STÁŽÍ 
 

Náplň stáže:  
• výuka češtiny jako cizího jazyka v kurzech A1–B2 (cca 20 vyučovacích hodin týdně) 
• příprava na výuku, vyhodnocování testů a domácích úkolů 
• možnost podílet se na kulturních aktivitách centra v dané oblasti (filmové večery, koncerty, 

výstavy) 
 

Požadavky:  
• výborná znalost českého jazyka, znalost ukrajinštiny nebo ruštiny výhodou  
• pedagogické předpoklady pro výuku, předchozí pedagogická praxe výhodou 
• samostatnost, spolehlivost, komunikativnost, organizační schopnosti 

 

Stážistům nabízíme: 
• plné uhrazení cestovních výloh, ubytování zdarma a pokrytí základních životních nákladů 
• kontakt s kulturními organizacemi a umělci z České republiky a Ukrajiny 
• metodické zaškolení – ve spolupráci s ÚJOP UK (modulový přípravný seminář a další průběžná 

metodická podpora) 
• stážistům bude stáž uznána kreditově stejně jako v případě Erasmus+ praktické stáže (vizte web 

ÚČJTK) 
 

Kritéria výběrového řízení: 
• strukturovaný životopis 
• motivační dopis   
• reference o dosavadních pedagogických zkušenostech studenta (výhodou) 
• výběrového řízení se zúčastní zástupce Českých center 

 
Dokumenty posílejte na emailovou adresu R. Dittmanna (robert.dittmann@ff.cuni.cz). 
Kontaktní osoba za Česká centra: Mgr. Petra Landergott /langergott[at]czech.cz, www.czechcentres.cz/, 

tel.: +420234668254, mobil +420605219822, Česká centra, Václavské náměstí 816/49, Praha 1 
Prezentace a video k činnosti Českých center: http://csbh.cz/node/1425 
Kontaktní osoba pro administrativu na ÚČJTK FF UK: Robert Dittmann (robert.dittmann@ff.cuni.cz) 
Zkušenosti z dosavadních stáží: http://ucjtk.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/staze-na-ukrajine/ 
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