FAQ ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Ako vyzerá školský rok v Číne?
Školsky rok je veľmi podobný tomu nášmu. Začína sa v Septembri a končí v polovici
Júla. Zimné prázdniny sú od polovice Januára do polovice Februára.
Vyučovanie prebieha od pondelka do piatku a začína o 7:30 alebo 8:00 hod. (podľa
typu školy) a končí o 17:00 hod., obedová prestávka trvá 2 hodiny. Vyučovacia hodina
má trvanie 45 min.
Kedy je možný nástup do práce?
Nástup do práce je možný kedykoľvek počas celého roka. Na štátne školy je nástup do
práce obyčajne na začiatku polroka (druhá polovica Augusta/Februára), avšak na
súkromné školy je možné nastúpiť kedykoľvek.
Ako dlho trvá celý administratívny proces od prijatia do zamestnania po
vycestovanie?
Približne 6 – 8 týždňov je reálna doba potrebná na vybavenie pracovného povolenia a
pracovných víz. Zamestnávateľ garantuje každému prijatému uchádzačovi vybavenie
pracovného povolenia a pracovné víza typu Z.
Kedy a ako sa určí umiestnenie na konkrétnu školu?
Umiestnenie učiteľa na konkrétnu materskú školu sa organizuje ešte pred príchodom
do Číny (Changchun City).
Kde a ako dlho prebieha tréning?
Tréning začína hneď po príchode, prebieha v sídle zamestnávateľa (Changchun City) a
trvá približne 1 týždeň (v závislosti od skúseností učiteľa). Následne je učiteľ
umiestnený na konkrétnu školu.
Je nutné dodržiavať učebné osnovy danej školy?
Každá škola má pre učiteľov k dispozícii svoje učebné osnovy a príslušné materiály,
avšak učiteľ môže učiť aj podľa vlastných osnov a používať vlastné učebné materiály.
Triedy na školách sú veľmi dobre technicky vybavené (internet, multimédiá, a. i.).
Počas výučby má učiteľ k dispozícii svojho anglicky hovoriaceho asistenta pre prípad
potreby.
V akej forme je zabezpečené ubytovanie?
Ubytovanie je zabezpečené v plne vybavenom apartmáne, ktorý má dve samostatné
izby, obývaciu miestnosť a kuchyňu. V jednom apartmáne sú ubytovaní dvaja
zahraniční učitelia, t. j. každý učiteľ má vlastnú samostatnú izbu. Apartmán sa vždy
nachádza v pešej dostupnosti od školy alebo do 10 min. verejnou dopravou.
Ubytovanie je hradené zamestnávateľom, pričom učiteľ hradí iba náklady spojené so
spotrebou energií (cca. 100 CNY (14 €)/mesiac/osobu).

Aké sú orientačné náklady na stravovanie?
- obed v bežnej reštaurácii – 15 CNY (2 €)
- obed vo fastfood reštaurácii – 20 CNY (2,7 €)
- večera s alkoholickými nápojmi pre dve osoby – 100 CNY (14 €)
Je očkovanie povinné pred vycestovaním?
Žiadne očkovanie do Číny nie je povinné.
Je možné umiestniť pár alebo dvojicu na jedno miesto?
Je možné umiestniť spoločne pár/dvojicu ako učiteľov na jednu školu s ubytovaním v
samostatnom apartmáne.
Kedy má učiteľ nárok na bonus?
Zamestnávateľ vypláca bonus každému učiteľovi po odpracovaní 12 mesačného
kontraktu bez absencií.

