
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 2019/2020. 

 
Požadavky na nabízenou pozici:  
 

 absolvent/ka magisterského programu zaměřeného na přípravu učitelů středních škol v  oboru 
český jazyk a jeden z následujících předmětů: biologie, fyzika nebo matematika (vyloučeny 
z výběrového řízení jsou kombinace český jazyk s německým jazykem nebo jednooborový 
český jazyk), 

 výhodou je zkušenost s výukou češtiny jako cizího jazyka,  

 součástí pracovní náplně učitelů/učitelek je i pedagogické působení v internátě školy, 
 předpokládá se znalost německého jazyka minimálně na úrovni A2 podle SERR, 

 požadavky k pohovoru Vám budou předem sděleny, předpokládá se předvedení ukázkové 
hodiny na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně na konci měsíce března 2019. 

 
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,  
 vyučující se zapojují do mimoškolní činnosti, obdobně jako v  českých školách,  

 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, 

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

 
V případě zájmu zašlete nejpozději do 22. února 2019 v listinné i elektronické podobě: 
 

 motivační dopis v českém jazyce, 
 strukturovaný životopis v českém a německém jazyce, včetně telefonického a e-mailového 

spojení, 

 kopie všech dokladů o dosaženém nejvyšším vzdělání  
 
na doručovací adresu:  
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy  
PhDr. Marie Černíková – výběrové řízení 
Karmelitská 529/5 
118 12 Praha 1 
 
na elektronickou adresu: marie.cernikova@msmt.cz. 

http://www.schillergymnasium-pirna.de/
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Žádný z odevzdaných materiálů nebude uchazečům/uchazečkám o místo učitele/učitelky vrácen. 

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).  

Případné další informace poskytne zájemcům o pracovní pozici PhDr. Marie Černíková (e-mail: 
marie.cernikova@msmt.cz, tel.: 234 811 818). 
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