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MATEŘÍDOUŠKA - Berlin e.V. je provozovatelem České školy bez hranic v Berlíně –
mezinárodního školského systému, který po celém světě zajišťuje základní školské vzdělání v
českém jazyce. Jsou zde nabízeny české kurzy pro bilingvní děti i Čeština jako cizí jazyk nejen pro
děti ale i pro dospělé. Dále je v Berlíně organizována logopedická poradna a různé pro rodiny
vhodné akce v českém jazyce.
Výuka v České škole bez hranic probíhá podle českým Ministerstvem školství akreditovaného
rámcového programu. Spolek je podporován Ministerstvem školství a Ministerstvem zahraničních
věcí České republiky a od roku 2008 pracuje pod záštitou velvyslance České republiky v Berlíně.
Vyučujete rádi? Pracujete rádi s dětmi? Chtěli byste být u zrodu nového školního typu? Žijete
trvale nebo přechodně v Berlíně nebo nablízku?

Hledáme pro nadcházející školní rok 2014/2015
posilu pro náš učitelský tým ve třídách 1. - 4.
Vaše osobní předpoklady:


Kvalifikace učitel/učitelka pro základní školy nejlépe aprobace český jazyk nebo i učitel na
druhém stupni, učitel pro předškolní výchovu, speciální pedagog, učitel hudební výchovy a
umění, vychovatel, student pedagogiky, student bohemistiky atd.



Čeština jako rodilý jazyk a minimálně základní znalosti německého jazyka



Uvítáme kombinaci s předměty zeměpis, dějepis, politologie a občanská nauka, literatura,
hudební výchova, tvůrčí umění, sport a další)



Ochota vyučovat v našem spolku z velké části dobrovolně (pouze za malé finanční
odškodnění) a zavázat se minimálně na jeden školní rok na 1-3 neděle v měsíci (mimo
doby prázdnin).

Máte-li zájem, pak nám zašlete pokud možno co nejdříve Vaše průkazné podklady k výběrovému
řízení v českém jazyce na
MATEŘÍDOUŠKA – Berlin e.V., Alice Scholze, Kulmer Straße 12, 10783 Berlin.

Těšíme se na Vás.

Alice Scholze
Předsedkyně spolku a ředitelka školy
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