Dotazník pro kandidáty na pozici lektora/lektorky v zahraničí
Jméno, příjmení, titul:
Trvalé bydliště včetně PSČ:

Telefon, e-mail:
Datum narození:

Současné zaměstnání:
název organizace:
pracovní zařazení:
adresa:
telefon, e-mail do zaměstnání:

Uveďte země + konkrétní destinace, ve kterých máte zájem působit
(pořadí dle preference):
1.
2.
3.
4.

I.

Nejvyšší dosažené vzdělání:

název VŠ:
obor:
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II.

Pedagogická praxe (uveďte pouze nejdůležitější = nejdelší působení s největším počtem
odučených hodin; podrobně rozveďte v životopise; soukromá výuka není zohledněna –
prosíme neuvádět)

• jako učitel/-ka českého jazyka jako mateřského jazyka v ČR:
od (měsíc a rok):

do (měsíc a rok):

vzdělávací instituce:
počet odučených hodin týdně (včetně praxe v rámci doktorského studia):

• jako učitel/-ka češtiny pro cizince v ČR:
od (měsíc a rok):

do (měsíc a rok):

vzdělávací instituce / jazyková škola:
počet odučených hodin týdně (včetně praxe v rámci doktorského studia):

• jako učitel/-ka češtiny pro cizince mimo ČR (vyjma lektorátu):
od (měsíc a rok):

do (měsíc a rok):

vzdělávací instituce / jazyková škola:
počet odučených hodin týdně (včetně praxe v rámci doktorského studia):

III. Dřívější působení na lektorátu (včetně aktuálního):
od (měsíc a rok):

do (měsíc a rok):

kde:
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IV. Jazykové znalosti a jejich úroveň – ohodnoťte A1 až C2
(doložte; akceptovány jsou: maturitní vysvědčení/vysvědčení o státní jazykové zkoušce/výpis předmětů
VŠ studia, mezinárodní jazykový certifikát):

a) jazyk země, kam se hlásíte (povinnost např.: Francie, Německo, Rusko, USA, VB)

b) jiný využitelný (AJ, NJ, ŠJ, RJ…)

V. Absolvování kurzu metodiky češtiny jako cizího jazyka:
ANO

NE

Jestliže ano, uveďte název kurzu a jeho poskytovatele:

VI. Publikační činnost související s oborem český jazyk a literatura (ne jiným; uvádějte pouze
odborné statě, články a studie, autorství/spoluautorství učebnic, skript apod.):
ANO

NE

Jestliže ano, specifikujte nejdůležitější publikační činnosti. Uveďte úplné bibliografické údaje a internetový odkaz, kde je
možné text nalézt. Započítány budou pouze ty články, učebnice, spoluautorství, které byly vydané do termínu podání
přihlášek do výběrového řízení.

Uchazeč bere na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámeních o zpracování
osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS http://www.dzs.cz/cz/o-dzs/gdpr/.

V:

dne:

Podpis uchazeče:

POZNÁMKA: V PŘÍPADĚ NEDOLOŽENÍ DOKLADŮ O PRAXI, ZNALOSTI CIZÍCH JAZYKŮ
APOD. NEBUDE UCHAZEČ/-KA V DANÉ OBLASTI HODNOCEN/-A.
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