Nabídka zasílání kontaktů na učitele angličtiny
Akademická informační agentura (AIA) nabízí bezplatnou možnost získání kontaktů na
učitele angličtiny ze zahraničí. Jako součást Domu zahraniční spolupráce, shromažďujeme
již od r. 1990 žádosti uchazečů o místa učitelů angličtiny a zprostředkujeme předání jejich
nabídek jednotlivým školám. Školy pak uchazeče kontaktují, dohodnou všechny podrobnosti
týkající se pracovního poměru vybraného učitele a spolupracují s ním při zajištění formalit
nutných pro zaměstnání cizince. Ze strany školy je třeba učiteli zajistit plný pracovní úvazek
a přiměřené bezplatné či finančně dostupné ubytování. Doporučuje se též zabezpečit
možnost výuky základů českého jazyka.
Každý zahraniční uchazeč o místo učitele angličtiny od nás obdrží všeobecnou základní
informaci o podmínkách působení na školách v České republice. Je též informován o
nutnosti hradit si cestovní náklady do a z České republiky. Učitelé, kteří jsou občany zemí,
které nejsou členy EU, jsou informováni o potřebě vyřízení pracovního povolení a povolení k
dlouhodobému pobytu v ČR před nástupem zaměstnání.
AIA průběžně rozesílá hromadně školám nabídky učitelů angličtiny prostřednictvím emailového adresáře, který obsahuje kontakty na většinu gymnázií a základních škol s
rozšířenou výukou angličtiny v ČR. Na vyžádání můžeme přidat e-mailovou adresu Vaší
školy do tohoto rozesílacího seznamu. Je třeba počítat s tím, že stejného lektora může
oslovit několik škol najednou. Proto doporučujeme kontaktovat v prvním kole větší počet
zájemců s upozorněním, že mezi nimi bude proveden dodatečný výběr na základě bližšího
jednání.
Učitelé, kteří nejsou občany zemí EU, jsou informováni o nutnosti získání Zaměstnanecké
karty (tj. povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání v ČR).
Informace k vyřizování potřebných formalit jsou k dispozici na stránkách Ministerstva práce a
sociálních věcí (Zahraniční zaměstnanost - http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam) a Ministerstva
vnitra (informace pro cizince - http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informacepro-cizince-informace-pro-cizince.aspx, informace o zaměstnanecké kartě pro cizince ze
zemí, které nejsou členy EU - http://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx).
Doporučujeme Vám ověřit aktuálnost informací na příslušných úřadech.
Budeme rádi, když nás budete informovat o uzavření pracovní dohody s některým z
uchazečů. Těšíme se na další spolupráci.
Tato nabídka není určena soukromým jazykovým školám.
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