
Praktická stáž v České škole bez hranic Paříž 
 
 
 
 

A) Pracovní náplň stáže 

1)Rozsah, studijní a jazykové požadavky 
 

- uchazeč musí být studentem pedagogického či filologického oboru 
- smlouva se uzavírá v rozsahu 38 odpracovaných hodin týdně 
- doporučena minimálně základní znalost francouzského jazyka, není však nezbytná (ve škole i se žáky se 

komunikuje výhradně česky) 

2)Výuka 
 
Stážisté pracují jako asistenti hlavního učitele, v případě zájmu či potřeby mohou vést výuku i samostatně. 
Výuka probíhá v následujících dnech; učíme český jazyk a české reálie v rozsahu RVP ČR; v předškolním věku děti jazykově 
připravujeme na nástup do 1., respektive 0. ročníku. 

1) středa  
- předškolní výuka (10:30–11:30 nejmladší od 3 let, 10:00–12:00 dopolední mateřská škola; 14:30–16:30 

odpolední mateřská škola; 9:30–16:30 celodenní mateřská škola) 
- jazykové kurzy (14:30–16:30; pro žáky, kteří se jazykově připravují na školní docházku nebo se z nejrůznějších 

důvodů nemohou účastnit školní výuky) 

2) sobota  
-  školní výuka (10:00–14:40 výuka 1. a 2. stupně základní školy)  

3)Příprava na výuku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Jeden den v týdnu je vyhrazen na přípravu pro předškolní skupiny (úterý) a jeden den na přípravu školní výuky (pátek). 
Tato příprava je vedena třídními učiteli. Dále se každý připravuje individuálně. 

4)Administrativní a organizační činnost  

Administrativní činnost spojená s výukou (zapisování do třídních knih, zapisování domácích úkolů, průběžná správa 
žákovských katalogových složek, komunikace s rodiči, účast na pedagogických poradách). Prezentace školy (FB, web školy, 
fotografie). V případě školních akcí pomoc s organizací, účast na nich.  

 

B) Přínos stáže 
 

1) Pedagogická zkušenost v první České škole bez hranic 
2) Možnost práce s bilingvními žáky 
3) Seznámení se s metodologií výuky bilingvních mluvčích (včetně možnosti konzultací se zakladatelkou českých 

škol a ředitelkou ČŠBH Paříž Lucií Slavíkovou-Boucher) 
4) Stáž se započítává do studia – kredity dle vysílající univerzity 
5) Možnost realizace vlastního výzkumu (bakalářské nebo diplomové práce) 
6) Poznání francouzské kultury a stylu života, a to nejen v Paříži 
7) Možnost osvojení či zlepšení znalosti francouzského jazyka  

 

C) Podpora  

1) Zprostředkováváme nabídky ubytování (samostatné studio 10m2 – 15m2 v centru Paříže) a pomůžeme i s jeho 
vyřízením (ubytování je převážně nabízeno přímo rodiči) 

2) Zprostředkováváme možnosti dalšího přivýdělku (převážně hlídání dětí nebo soukromá výuka češtiny) 
3) Poskytujeme součinnost při vyřizování stáže i v jejím průběhu.  
4) Naši stážisté mají možnost se zúčastnit letní konference českých škol v zahraničí a jejího vzdělávacího 

programu ve zvýhodněném tarifu. 

V případě zájmu či dotazů neváhejte kontaktovat našeho koordinátora Erasmus plus Martina Jíšu: pariz@csbh.cz 

mailto:pariz@csbh.cz

