
NABÍDKA STIPENDIJNÍCH MÍST PRO ASISTENTKY/ASISTENTY ČESKÉHO JAZYKA 

NA ŠKOLÁCH VE SVOBODNÉM STÁTĚ SASKO/SRN 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci se Státním 

ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko vypisuje výběrové řízení na 

místa jazykových asistentek/asistentů do škol ve Svobodném státě Sasko. 

Asistentky/asistenti budou na saských školách pomáhat při výuce češtiny ve školním roce 

2021/2022. Nepovedou tedy samostatnou výuku, jejich činnost bude probíhat pod vedením německé 

učitelky/německého učitele. 

Působit budou na školách, ve kterých probíhá výuka češtiny a které se nacházejí vesměs v místech 

poblíž hranic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo (gymnázia v Žitavě a okolí, 

základní školy v Drážďanech, Aue, Ebersbach-Neugersdorfu, Novém Městě Saském, Žitavě a okolí). 

O tato místa se mohou ucházet studentky/studenti posledního ročníku pedagogických fakult                   

(v době nástupu musí mít již ukončené studium) nebo čerstvé absolventky/čerství absolventi těchto 

fakult, které/kteří studovaly/studovali s dobrými studijními výsledky, a to češtinu jako obor 

(kombinace český jazyk – německý jazyk) nebo učitelství pro 1. stupeň základní školy se znalostí 

němčiny (minimálně na úrovni B1 - B2 dle SERR). 

Přihlášky se podávají na předepsaném formuláři, který je k dispozici ke stažení zde: 

Bewerbungsformular 2021-2022.doc 

K vyplněnému formuláři přihlášky je nutné přiložit následující dokumenty: 

 životopis a motivační dopis v němčině; 

 ověřené kopie dokladů o vzdělání; 

 doporučení příslušné katedry/fakulty, na níž uchazeč/uchazečka absolvoval/a své 

vysokoškolské vzdělávání v německém jazyce; 

 podepsané prohlášení týkající se zpracování osobních údajů (prohlášení najdete na třetí 

straně formuláře).  

Základní informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsou 

k dispozici na webových stránkách MŠMT (viz http://sdv.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-

zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem).  

Uzávěrka pro přijímání elektronicky zaslaných přihlášek je 31. března 2021. Uchazečky a uchazeči 

musí odeslat naskenovanou kopii veškeré výše uvedené dokumentace nejpozději do 31. března 

2021 na adresu: daniel.kubat@msmt.cz. 

Kompletní dokumentaci ve dvou vyhotoveních je dále nutné zaslat poštou do 31. března 2021 

(rozhoduje otisk poštovního razítka) na adresu: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

odbor mezinárodních vztahů  

Mgr. Daniel Kubát 

Karmelitská 529/5 

118 12 Praha 1 
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http://sdv.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem
http://sdv.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem
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Žádný z odevzdaných materiálů nebude uchazečům/uchazečkám o stipendijní místo vrácen. 

Uchazečkám/uchazečům může být v rámci výběrového řízení zaslána pozvánka k osobnímu 

pohovoru. Konečný výsledek sdělí do konce června 2021 vybraným uchazečům/uchazečkám Státní 

ministerstvo kultu Svobodného státu Sasko, případně Zemský úřad pro školu a vzdělávání v Budyšíně. 

Nástup na saských školách se očekává začátkem září 2021 a úspěšní/úspěšné uchazeči/uchazečky na 

nich budou působit do 31. 5. 2022. Finanční ohodnocení se řídí předpisy platnými pro Svobodný stát 

Sasko (ve školním roce 2021/2022 bude výše stipendia činit 850 EUR netto měsíčně).  

Zdravotní a úrazové pojištění spolu s pojištěním odpovědnosti hradí saská strana. Doporučujeme 

uzavření sociálního pojištění v České republice. 

Při zprostředkování cenově výhodného ubytování bude nápomocna saská strana, ubytování si 

asistentky/asistenti hradí z poskytnutého stipendia. 

Případné další informace poskytne zájemcům o stipendijní místo Mgr. Daniel Kubát (e-mail: 

daniel.kubat@msmt.cz). 
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