
Czech School Without Borders, London
Department/Division: Czech School Without Borders, London

The Czech School without Borders, London, is a voluntary organization aiming to develop and promote Czech language abilities and the
awareness of Czech culture among Czech-speaking children living in the UK, and other language communities in the UK. The school was
founded in October 2007 - originally just as a small arts club for Czech-speaking pre-school children - by the artist Zuzana Jungmanova, who
had long been interested in creative activities and working with bilingual children. The initiative developed into the Kids’ Art Club and in
2009 the Czech School without Borders, London, was established as a part of an international project Czech School without Borders with
branches in London, Paris, Berlin, Munich, Brussels and Zurych. The Czech School without Borders, London, is a voluntary organization. A
committee, nominated from amongst the parents together with the director Zuzana Jungmanova, manages the organisation. Parents of
children enrolled at the Czech School without Borders, London, automatically become members of the organisation and may directly
influence the running of it by participating at the AGM and meetings held during the term. The Czech School without Borders, London, aims
to establish itself as a charity and promote education in, and understanding of Czech language, history and culture to Czech, English and
other language communities in the UK and fundraise to provide the necessary environment and conditions for our activities.

Facts

Economic sector: Education 

Size: staff 1 to 20 

Working language/s: Czech, English 

Type of work placement: Internship 

City/Country: London United Kingdom 

Application

Required application documents: CV, cover letter,
zaslání motivačního dopisu s popisem, jak si
představujete stáž u nás naplnit 

Application deadline: 10/06/2016 

Position title: Stážista/stážistka, Česká škola bez hranic, Londýn (2 místa) 

Position purpose: Stážista/stážistka v Česká škole bez hranic, Londýn (stáž bez nároku na finanční honorář ve formě dobrovolnictví) - 2
místa 

Duties and responsibilities: - zapojení stážisty 38 hodin týdně (rozloženo nepravidelně v rámci týdně dle potřeb organizace)
- výuka v ČSBHL probíhá výhradně ve středu, sobotu a neděli, proto se od stážistů očekává zapojení zejména v těchto dnech
- mimo tyto dny může být stážista požádán o pomoc při organizování a zajištění mimoškolních aktivit (mezinárodní workshopy, literární akce
pro děti, prezentace školy v rámci slavení českých státních svátků, apod.)
- od stážistů se očekává aktivní příprava na výuku i samotná aktivní účast ve výuce (vždy za odborného vedení a dohledu učitele, ke kterému
byl stážista přidělen), tento učitel zadává stážistovi témata ke zpracování v rámci přípravy na výuku, současně může stážistu požádat o plnění
drobných administrativních úkonů, např. kopírování, jednoduchá administrace emailu, tvoření a aktualizace listu kontaktů, apod.

Qualifications

Field/s of study:
- Mother tangue
- Foreign languages
- Teacher training and education science (broad programmes)

Level of study: master 

Professional competencies: praxe s dětmi, popř. jiná odpovídající praxe, která bude přispívat potřebám a zaměření naší školy

- zaslání životopisu

- zaslání motivačního dopisu s popisem, jak si představujete stáž u nás naplnit

- minimální délka stáže je 5 měsíců (ČŠBHL však může nabídnout i stáže delší 5 měsíců, např. 5 - 12 měsíců)

- samostatnost stážistů (ČSBH neposkytuje ubytování, pojištění stážistům, apod.)

- pokročilá znalost angličtiny

- upřednostněni jsou studenti pedagogických fakulty a studenti 4.ročníků a výše

- výborná úroveň českého jazyka podmínkou (pouze rodilí mluvčí) 

Key competencies/Language skills:
- English - Intermediate (Required)
- English - Intermediate (Required)

Key competencies/Computer skills:
- Word processing - Independent user
- Word processing - Independent user

Key competencies/Other:
- Responsibility
- Responsibility

How to apply

Please send CV, cover letter, zaslání motivačního dopisu s popisem, jak si představujete stáž u nás naplnit by 10/06/2016 at the latest.



Earliest start date: 10/09/2016 

Latest start date: 10/02/2017 

Duration: 5.0 months 

Remuneration: 
Financial contribution: 0 EUR/month 
Contribution in kind:

- none


