
 

NABÍDKA STIPENDIJNÍCH MÍST PRO 
ASISTENTKY/ASISTENTY ČESKÉHO JAZYKA NA ŠKOLÁCH 
VE SVOBODNÉM STÁTĚ SASKO/SRN 

 

 

Výběrové řízení na místa jazykových asistentek/asistentů do škol ve Svobodném státě 

Sasko, uzávěrka 31. 3. 2023. 

 

 

Saské státní ministerstvo kultu 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 

2023/2024. 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. 

Stipendijní místo je určeno studentkám/studentům s minimálně úspěšně zakončeným 

čtvrtým semestrem studia na vysoké škole v České republice (zpravidla studium 

germanistiky nebo učitelství německého jazyka). V době podání přihlášky nesmí být 

uchazečka/uchazeč starší než 29 let. 

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

Bewerbungsformular 2023-2024_CZ_LaSuB.docx 

K vyplněnému formuláři přihlášky je nutné přiložit následující dokumenty: 

• 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). 

 

Uzávěrka pro přijímání elektronicky zaslaných přihlášek je 31. března 2023. Uchazečky 

a uchazeči musí odeslat veškeré výše uvedené dokumenty nejpozději do 31. března 2023 

na adresu: elke.jentsch@lasub.smk.sachsen.de. 

Nástup na saských školách se očekává začátkem září 2023 a úspěšní/úspěšné 

uchazeči/uchazečky na nich budou působit do 31. 5. 2024. Finanční ohodnocení se řídí 

předpisy platnými pro Svobodný stát Sasko (ve školním roce 2023/2024 bude výše stipendia 

činit 1 000 EUR netto měsíčně). 

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

Doporučujeme uzavření sociálního pojištění v České republice. 

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2023-01/Bewerbungsformular_2023-2024_CZ_LaSuB.docx
mailto:elke.jentsch@lasub.smk.sachsen.de


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

asistentky/asistenti hradí z poskytnutého stipendia. 

Podrobnější informace, se kterými se musí uchazečky/uchazeči seznámit, jsou k dispozici 

zde: FSA_Programm_Tschechien.docx 

Případné další informace poskytne zájemcům o stipendijní místo paní Elke Jentsch (e-

mail: elke.jentsch@lasub.smk.sachsen.de). 
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