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Vyhlašuje dne 6. 1. 2022  

PRŮBĚŽNOU VÝZVU  

na zahraniční pobyty pro zaměstnance v rámci programu Erasmus+ plánované v období od 6. 1. 2022 do 23. 12. 

2022. 

Mobilita pracovníků  

▪ výukový pobyt: umožňuje vyučujícím, nebo jiným pracovníkům v oblasti školního vzdělávání učit na partnerské zahraniční 

instituci; 

▪ strukturované kurzy nebo školení: podporují profesní rozvoj vyučujících, vedoucích pracovníků škol, nebo jiných 

pracovníků v oblasti vzdělávání; 

▪ mobilita ve formě tzv. stínování (job shadowing): nabízí příležitost pro vyučující, vedoucí, nebo jiné pracovníky škol strávit 

určitou dobu v zahraničí na partnerské instituci působící v oblasti školního vzdělávání.  

Kritéria 

V rámci výběrového řízení bude přihlíženo k následujícímu: 

▪ prokázaná jazyková úroveň (jazykové zkoušky FCE, CAE, absolvovaná výuka v anglickém jazyce, apod. mohou být výhodou) 

▪ motivace (kam chcete jet a proč, Vaše představa o náplni pobytu) 

▪ kvalita zpracovaných podkladů 

Jak se přihlásit 

Pro přihlášení do výběrového řízení je třeba zaslat následující: 

▪ Stručný motivační dopis (v ČJ nebo AJ), kde uvedete oddělení, kde pracujete a pobočku školy, na které pracujete; o jaký 

typ pobytu máte zájem; v jaké instituci se bude stáž konat (obecně program pobytu), a také důvody, které vás vedou 

k zájmu o pobyt v zahraničí (v maximální délce jedné A4). 

▪ Přihlášku do výběrového řízení, schválenou nadřízeným pracovníkem. Přihlášku naleznete na webových stránkách školy 

v sekci Erasmus+, nebo je k dispozici na vyžádání na emailu erasmus@ambis.cz. 

 

 

Motivační dopis a přihlášku (ve formátu .doc nebo .pdf) zašlete do na adresu erasmus@ambis.cz, v předmětu uveďte Výběrové 

řízení - Erasmus+ přihláška. O výsledcích výběrového řízení Vás budeme informovat e-mailem. 

Pro mobility v tomto akademickém roce budou využity finanční prostředky z evropské výzvy 2020 pro realizaci mobilit, a to v 
souladu s jejich konkrétními podmínkami čerpání.  

Oddělení Erasmus+ má pravomoc rozhodnout o tom, z jaké výzvy budou finanční prostředky čerpány. Uchazeč o mobilitu 
bude o té skutečnosti informován. 

 

V případě jakýchkoliv dotazů se na mě neváhejte obrátit. 

Zuzana Juranová, DiS. 
Erasmus+ koordinátorka 

erasmus@ambis.cz 
 
 

Určeno pro: Zaměstnanci AMBIS vysoká škola, a. s.                                                                                 Schválila: Zuzana Juranová 
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