
  
 

Nabídka stipendijních míst pro asistenty/asistentky českého 
jazyka na školách ve Svobodném státě Bavorsko (SRN) 

 

Státní ministerstvo vyučování a kultu Svobodného státu Bavorsko vypisuje výběrové 
řízení na místa jazykových asistentek/asistentů do škol ve Svobodném státě Bavorsko. 

Asistentky/asistenti budou na bavorských školách pomáhat při výuce češtiny ve školním 
roce 2022/23. Nepovedou tedy samostatnou výuku, jejich činnost bude probíhat pod 
vedením německé učitelky/německého učitele. Jejich úkolem je podněcovat žákyně a 
žáky k mluvenému projevu a zlepšovat tak jejich vyjadřovací schopnosti. Přítomnost 
rodilé mluvčí/rodilého mluvčího ve vyučovací hodině je vždy významným motivačním 
faktorem. Jedná se tedy o skvělou příležitost vzbudit u německých žákyň  
a žáků zájem o Českou republiku, její kulturu a jazyk.  

Působit budou na školách, ve kterých probíhá výuka češtiny a které se nacházejí vesměs 
v místech poblíž hranic mezi Českou republikou a Svobodným státem 
Bavorsko/Spolkovou republikou Německo.  

O tato místa se mohou ucházet studentky/studenti třetího a vyššího ročníku vysokých 
škol (jedním ze studijních oborů by měl být německý jazyk). Očekává se dobrá znalost 
německého jazyka. Věková hranice pro podání přihlášky je 29 let.  

Rámcové podmínky 

• Délka trvání: 13. září 2022 - 28. června 2023. 

• Rozsah činností na škole (případně ve školách): 12 hodin týdně. 

• Výše stipendia: 850 Euro měsíčně. 

• Pojištění bude zajištěno po celou dobu zapojení do asistenského programu 
(skupinové pojištění německé Pedagogické výměnné služby zahrnující zdravotní 
a úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti). 

• Školy bývají zpravidla nápomocny při hledání vhodného ubytování. Ubytování si 
asistentky/asistenti hradí z poskytnutého stipendia. 

 

V případě zájmu je nutné níže uvedené podklady nejpozději do 31. května 2022  zaslat 
na e-mailovou adresu: maximilian.weig@stmuk.bayern.de  

• životopis v německém jazyce (v rozsahu maximálně 2 strany A4), 

• motivační dopis v německém jazyce (v rozsahu maximálně 1 strana A4), 

• jazykový certifikát (pokud je k dispozici). 

 

Po odeslání podkladů v elektronické podobě na výše uvedenou e-mailovou adresu bude 
uchazeč/uchazečka přiřazen/a ke konkrétní bavorské škole, na které se vyučuje český 
jazyk jako cizí jazyk. Zpravidla následuje osobní pohovor s vedením školy  
a učitelem českého jazyka na dané škole. V případě přetrvávajícího zájmu je 
uchazečům/uchazečkám nabídnuto stipendijní místo. Stipendijní smlouvy budou 
uzavírány s úspěšnými uchazečkami/uchazeči v termínu červen – červenec 2022. 
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