Kritéria pro výběr účastníků z řad pedagogů
Aktivita: Zahraniční mobility – jazykový kurz
Popis aktivity: Intenzivní kurz je připravený přímo pro potřeby zdravotníků. Jazykový kurz bude
probíhat ve španělském prostředí, ve kterém budou probíhat i mobility žáků a pedagogů. Primárně je
tedy určen pro zájemce o stínování a další pedagogy se zájmem a dostatečnou úrovní k zapojení se do
zahraniční spolupráce.
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, další dva budou náhradníci pro případ, že by některý z účastníků nemohl mobility
absolvovat.
Kritéria jsou zveřejněna v dostatečném předstihu, tj. minimálně měsíc před konáním mobility.
Zájemce o účast zahraniční mobility – jazykového kurzu – vyplní přihlášku, která je součástí tohoto
dokumentu. Pro zařazení do výběrového řízení je nutné odevzdat vyplněnou přihlášku s doložením
požadovaných podkladů. Přihlášky budou odevzdávané v tištěné podobě do rukou koordinátora
projektu, a to nejpozději 10. 2. 2022.
Termín jazykového kurzu pro pedagogy:
3. 4. - 9. 4. 2022

5 účastníků

Hodnocené atributy jsou následující:
1)
2)
3)
4)

Pracovní smlouva uzavřena na dobu neurčitou
Dostatečná jazyková úroveň
Aktuální kontakty se zahraničím a zkušenosti s projekty mobility
Rozhodovací funkce v managementu školy nebo výuka v rámci odborné přípravy žáků
zdravotnických oborů
5) Zájem o navázání nové zahraniční spolupráce
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

Hodnotící kritéria byla stanovena takto:
Atribut Popis kritéria
Pracovní smlouva uzavřena na dobu neurčitou

1

-

2

-

-

3

-

-

2

Hodnotící kritéria pro tento atribut:
a) Rozhodující funkce v řízení školy
1 bod
b) Výuka v rámci odborné přípravy žáků zdrav. oborů 1 bod

Zájem o navázání nové zahraniční spolupráce

5

2

Hodnocení proběhne na základě předchozích zkušeností zájemců
o účast na mobilitě, a to následujícím způsobem:
a) Zkušenost s prací v zahraničí (zahraniční stáže, výuka
v zahraničí) – potvrzení, reference
1 bod
b) Minimálně jeden aktivní kontakt se zástupcem zahraniční
školy, pracoviště, praxe
1 bod

Rozhodovací funkce v managementu školy nebo výuka v rámci odborné
přípravy žáků zdravotnických oborů
4

2

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
1 bod
c) Počet bodů 80 – 100 % všech možných
2 body
Jazykový test proběhne v předem stanoveném termínu, a to
pouze pro přihlášené pracovníky

Aktuální kontakty se zahraničím a zkušenosti s projekty mobility
-

2

Poměr na základě DPP nebo DPČ, zkušební doba
0 bodů
Pracovní smlouvy uzavřené na dobu určitou
1 bod
Pracovní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou
2 body
Pracovník není povinen smlouvu dokládat. K ověření stavu bude
využita interní evidence.

Dostatečná jazyková úroveň
-

Maximální
počet bodů

Hodnocení proběhne na základě hodnocení těchto atributů:
a) Zájemce je již přihlášen k účasti na mobilitách – stínování
pedagogů
1 bod
b) Pravidelná účast na interním jazykovém kurzu – pokročilá
úroveň
1 bod

2

