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Dotazník pro kandidáty na pozici učitele/učitelky u krajanských komunit v zahraničí 

absolvoval/-a v roce:

do 

do 

do 

Jméno, příjmení, titul:  

Trvalé bydliště včetně PSČ: 

Telefon, e-mail:  

Datum narození: 

Nejvyšší dosažené vzdělání: 

název VŠ:  

obor:

Dosavadní praxe: 

jako učitel/-ka českého jazyka v ČR: od 

škola/vzdělávací instituce: 

pracovní zařazení (např. šk. stupeň): 

ve školství (vyjma výuky čj) v ČR: od 

od 

škola/vzdělávací instituce: 

vyučované předměty: 

pracovní zařazení: 

mimo školství v ČR: 

organizace: 

pracovní zařazení:

Současné zaměstnání:  

škola/organizace:  

adresa:  

pracovní zařazení:  

telefon, e-mail do zaměstnání: 
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Jazykové znalosti a jejich úroveň – ohodnoťte A1 až C2 dle SERR a uveďte případné 
zkoušky a jazykové certifikáty, kopie certifikátů přiložte: 

Dosavadní zkušenosti s výukou češtiny pro cizince v ČR (uveďte rozsah): 

Zahraniční studijní/pracovní zkušenost, včetně práce s krajany (uveďte rozsah): 

Další vzdělávání - relevantní vzdělávací aktivity/kurzy, včetně kurzů metodiky 

výuky češtiny jako cizího jazyka (uveďte konkrétní kurzy a přiložte kopie certifikátů): 

Publikační činnost související s českou kulturou (konkretizujte): 

Zájmy, záliby, dovednosti: 
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Označte země, ve kterých máte zájem působit:

dne: 

Uveďte zemi, kterou preferujete: 

V 

Austrálie/Nový Zéland 
Argentina
Argentina a Paraguay 
Brazílie
Chorvatsko
Německo

Srbsko
Rumunsko
Rusko
Ukrajina
USA

Písemné doporučení od zaměstnavatele či jiné autority:

NE ANO  

Pokud ano, konkretizujte a přiložte kopii:

Zkušenost s vedením zájmových kroužků: 

Podpis uchazeče/uchazečky:

Pozn.: Veškeré v dotazníku uvedené certifikáty (potvrzení) je nutné doložit. 
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