
NABÍDKA MÍSTA PRO UČITELE/UČITELKU – VYCHOVATELE/VYCHOVATELKU 

NA GYMNÁZIU FRIEDRICHA SCHILLERA V PIRNĚ 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci se Státním 

ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko vypisuje výběrové řízení na místo 

učitele/učitelky – vychovatele/vychovatelky na Gymnáziu Friedricha Schillera 

v Pirně s působením od školního roku 2020/2021 (od 1. 8. 2020). 

 
Požadavky na nabízenou pozici:  
 

 absolvent/ka magisterského programu zaměřeného na přípravu učitelů středních škol v oboru 
český jazyk v kombinaci s dalším předmětem (vyučovaným na Gymnáziu Friedricha Schillera 
v Pirně), 

 dlouholetá praxe na gymnáziu (včetně vyššího stupně gymnázia), 

 zkušenost s výukou češtiny jako cizího jazyka výhodou,  

 součástí pracovní náplně učitelů/učitelek je i pedagogické působení v internátě školy, 

 předpokládá se znalost německého jazyka minimálně na úrovni B2 podle SERR (případně 
připravenost složit certifikovanou zkoušku z německého jazyka na této úrovni v rámci zkušební 
doby), 

 schopnost koncepční práce, komunikační dovednosti, kompetence ke spolupráci, 

 inovativní přístup a angažovanost při další profilaci školy, 

 vysoká míra zodpovědnosti, schopnost pracovat pod tlakem, 

 ochota pronajmout si služební byt v internátu školy. 
 
Základní informace o působení učitele/učitelky na gymnáziu: 
 

 studium je šestileté, čeští učitelé/české učitelky vyučují předměty podle českých kurikulárních 
dokumentů v českém jazyce, 

 vyučující působí jak na nižším (5.–10. ročník), tak na vyšším stupni gymnázia (11.–12. ročník),  

 úvazek učitelů/učitelek se sestává z vyučovacích hodin a pedagogické práce v internátě školy 
(čtyřicetihodinová týdenní pracovní doba),  

 vyučující se zapojují do mimoškolní činnosti,  

 čeští učitelé/české učitelky jsou zaměstnanci saského Zemského úřadu pro školu a vzdělávání 
v Drážďanech (Landesamt für Schule und Bildung in Dresden) a jejich platové zařazení 
odpovídá platovým tarifům platným ve Svobodném státě Sasko (po splnění všech předpokladů 
platová třída 13 a pracovní smlouva na dobu neurčitou), 

 vhodné pro osoby se zdravotním omezením (doklad je nutné přiložit k žádosti o pracovní 
pozici), 

 bližší informace o gymnáziu najdete na webových stránkách školy: www.schillergymnasium-
pirna.de.  
 

 
V případě zájmu zašlete nejpozději do 10. ledna 2020 v listinné i elektronické podobě: 
 

 motivační dopis v německém jazyce, 

 strukturovaný životopis v  německém jazyce (včetně telefonického a e-mailového spojení), 

 ve Spolkové republice Německo ověřené kopie všech dokladů o dosaženém nejvyšším vzdělání 
(včetně ověřených překladů do německého jazyka prostřednictvím překladatele/překladatelky 
uvedené v seznamu tlumočníků a překladatelů Spolkové republiky Německo - viz 
http://www.justiz-uebersetzer.de/suche_action). 

http://www.schillergymnasium-pirna.de/
http://www.schillergymnasium-pirna.de/
http://www.justiz-uebersetzer.de/suche_action


 
na doručovací adresu:  
 
Landesamt für Schule und Bildung, Standort Dresden 
Referat 12 
Großenhainer Straße 92 
01127 Dresden 
 
a elektronicky na e-mail: anja.taschenberger@lasub.smk.sachsen.de 
 
Žádný z odevzdaných materiálů nebude uchazečům/uchazečkám o místo učitele/učitelky vrácen. 

Na neúplné žádosti a žádosti, které nebudou doručeny do výše uvedeného termínu v listinné podobě 

Zemskému úřadu pro školu a vzdělávání v Drážďanech, nebude brán zřetel. 

Případné další informace poskytne zájemcům o pracovní pozici paní Anja Taschenberger (e-mail: 
anja.taschenberger@lasub.smk.sachsen.de, tel.: +49 351 8439-449). 
 
 
 

 

 


