
Kritéria pro výběr účastníků z řad pedagogů 

Aktivita: Zahraniční mobility – jazykový kurz 

Popis aktivity: Intenzivní kurz je připravený přímo pro potřeby pedagogů školy. Jazykový kurz bude 

probíhat v irském Corku. Primárně je určen pro zájemce o zvýšení vlastní jazykové úrovně a 

u zaměstnanců, kteří jsou motivováni k zapojení se do zahraniční spolupráce. Účastník by měl mít 

jazykovou úroveň vyšší než A2, jelikož bude na základě rozdělovacího testu umístěn mezi účastníky 

z jiných zemí.  

Při hodnocení bude použita stupnice deseti bodů. Každé níže uvedené kritérium bude hodnoceno 

samostatně a bodové hodnocení bude sčítáno.  

Podle celkového dosaženého počtu bodů bude vytvořen seznam vhodných účastníků a prvních pět se 

aktivity zúčastní.  

Kritéria jsou zveřejněna v dostatečném předstihu, tj. minimálně dva měsíce před konáním mobility. 

Zájemce o účast zahraniční mobility – jazykový kurz – vyplní přihlášku, která je součástí tohoto 

dokumentu. Pro zařazení do výběrového řízení je nutné odevzdat vyplněnou přihlášku nejpozději do 

31. 1. 2023.  

 

Termín jazykového kurzu pro pedagogy:    17.4. - 21. 4. 2022 

 

Hodnocené atributy jsou následující: 

1) Zájemce musí být zaměstnancem školy na základě pracovní smlouvy uzavřené na dobu 

neurčitou  

2) Zájemce musí mít úroveň anglického jazyka A2 a vyšší 

3) Zájemce musí mít zájem o navázání nové zahraniční spolupráce 

4) Zájemce musí mít potenciál dlouhodobě své získané znalosti přenášet do své výuky a dalších 

aktivit školy 

  

Za obsahovou a formální stránku zodpovídá koordinátor projektu, Ing. Iveta Broučková, Ph. D. 

(brouckova@zdravkack.cz, 774 192 974).  

 

Souhlas ředitelky školy s vypsaným výběrovým řízením:  _____________________________ 

           Mgr. Martina Kokořová 

 

 

  

 

mailto:brouckova@zdravkack.cz


Hodnotící kritéria byla stanovena takto:  

Atribut Popis kritéria 
Maximální 
počet bodů 

1 

Pracovní smlouva uzavřena na dobu neurčitou 
- Poměr na základě DPP nebo DPČ, zkušební doba           0 bodů  
- Pracovní smlouvy uzavřené na dobu určitou                   0 bodů 
- Pracovní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou              2 body 
- Pracovník není povinen smlouvu dokládat. K ověření stavu bude 

využita interní evidence.  

 
2 

2 

Dostatečná jazyková úroveň 
- K hodnocení úrovně dojde na základě podstoupení testu úrovně 

anglického jazyka  
- Hodnotící kritéria pro jazykový test jsou následovná: 

a) Počet bodů 0 – 59 % všech možných                          0 bodů 
b) Počet bodů 60 – 79 % všech možných                        0 bodů 
c) Počet bodů 80 – 100 % všech možných                      2 body 

- Jazykový test proběhne v předem stanoveném termínu, a to 
pouze pro přihlášené pracovníky  

 
2 

3 

Zájem o navázání nové zahraniční spolupráce 
- Hodnocení proběhne na základě hodnocení těchto atributů: 

a) Pravidelná účast na interním jazykovém kurzu – pokročilá 
úroveň                                                                               1 bod 

b) Jiné aktivity vedoucí ke zlepšování znalosti cizího jazyka 
(soukromé kurzy atp.)                                                     1 bod 

c) Komunikativnost, otevřenost a organizovanost žadatele 
                                                                                            1 bod 

 
3 

4 

Potenciál dlouhodobé spolupráce se školou 
- Hodnocení na základě aktivního přístupu ke podpoře školy a 

k vlastnímu sebevzdělávání 
a) Aktivity pro školu mimo pracovní povinnosti             2 body 
b) Aktivity spojené s vlastním sebevzděláváním            1 bod 

 
3 

 

 

 

  



Přihláška k výběrovému řízení  

Mobilita: JAZYKOVÝ KURZ – ANGLIČTINA – 17. 4. - 21. 4. 2023 
 

Jméno Příjmení Titul Osobní číslo 

    

 

Dotazník pro účely výběrového řízení: 

1. Pracovní poměr (vhodné zaškrtněte): 

□ Pracovní smlouva na dobu neurčitou 

□ Pracovní smlouva na dobu určitou 

□ Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti 

□ V termínu podávání přihlášky jsem ve zkušební době  

 

2. Jazyková úroveň  

Vlastní hodnocení úrovně □ A1  □ A2 □ B1 □ B2 □ C1  □ C2  

Výsledky testu (v %)  ____________________________________ 

 

3. Vlastní aktivity   

Popište, jaké techniky seberozvoje používáte a v jakých časových intervalech 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Napište, co jste podle vlastního názoru udělali nad rámec svých pracovních povinností  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. Odpovězte na otázku: Co od stáže očekáváte?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. Odpovězte na otázku: Jak byste mohl/a využít zkušenosti ze zahraničí pro svou výuku? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Svým podpisem dáváte souhlas se zpracováním osobních informací pro účely výběrového řízení. 

 

___________________      

Podpis žadatele 
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