KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Lektor německého jazyka na středních školách v Kraji Vysočina
Kraj Vysočina je zřizovatelem zhruba 60 škol a školských zařízení, většina těchto příspěvkových
organizací jsou střední školy, na kterých se vyučují cizí jazyky. Především pak na gymnáziích se
vyučuje německý jazyk.
Dlouhodobě se snažíme běžnou výuku německého jazyka podpořit spoluprací s rodilým
mluvčím, který spolu s učitelem německého jazyka vyučuje formou tzv. Co-Teachingu,
a umožnuje tak např. výraznější konverzací a bezprostřední komunikací s rodilým mluvčím
zatraktivnit výuku posluchačům.
Konkrétní zájem doplnění výuky o lektora německého jazyka projevily následující školy:
 Gymnázium Třebíč
 Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Třebíč
 Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov
 Gymnázium Jihlava
 Gymnázium Velké Meziříčí
 Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
 Gymnázium Chotěboř
 Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
Podmínky pro možné zájemce o pozici lektora německého jazyka v Kraji Vysočina:
Finanční ohodnocení lektora orientačně odpovídá finančnímu ohodnocení pracovníků ve školství
v ČR. Výše měsíční finanční odměny lektora bude od 950 do 1030 EUR – přesná částka závisí
na formě pracovního poměru, na skutečnosti, zda lektor bude student a bude za něj tady
sociální a zdravotní pojištění hradit univerzita (stát), zda bude mít nějakou další výdělečnou
činnost, případně zda bude podávat daňové přiznání ČR nebo v Rakousku, na měnovém kurzu
Eura atd. V každém případě výše uvedená částka 950 – 1 030 EUR už je čistý příjem, který by
měl lektor za svoji práci dostat.
Nejvhodnější formou pracovního poměru bude dohoda o provedení práce uzavřená vždy
s konkrétní školou, na které bude lektor vyučovat.
Počet odučených hodin za měsíc je minimálně 60 vyučovacích hodin.
Předpokládáme, že lektor by vyučoval cca na 4 – 6 z výše uvedených škol (bude záležet na
konkrétním výběru a dopravní dostupnosti mezi školami, příp. z místa bydliště).
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Ubytování a stravování si hradí lektor sám. Kraj Vysočina mu velmi rád pomůže s hledáním
vhodného ubytování. Nabízí se možnost ubytování na internátu středních škol, ale v tomto
případě by bylo složitější spojení režimu lektora s režimem ubytovaných studentů na internátu.
Bývá k dispozici sdílená kuchyňka a sociální zařízení, ovšem ne pračka. Ceny za ubytování na
internátu jsou do 2 500 Kč/měsíc. Další možností je ubytování na vysokoškolských kolejích
(k dispozici i pračka) – cena cca 3 500 Kč/měsíc. Ceny komerčního pronájmu se pohybují
orientačně kolem 6 000 Kč (cca 200 EUR).
Dopravu – přepravu mezi školami, kde by lektor působil, si zajišťuje a hradí lektor sám. Je
pouze na jeho uvážení, zda bude využívat prostředků hromadné dopravy, či zda bude například
využívat vlastního vozu apod.
Kontaktní osoby v případě zájmu nebo potřeby bližších informací:
 pan Jiří Wiche, Kraj Vysočina, Odbor sekretariátu hejtmana, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
e-mail: wiche.j@kr-vysocina.cz, tel.: +420 724 650 201,
 paní Jana Čermáková, Kraj Vysočiny, Odbor školství, mládeže a sportu, Žižkova 57, 587
33 Jihlava, e-mail: cermakova.j@kr-vysocina.cz, tel.: + 420 564 602 939

ÜBERSETZUNG
Deutschlektor/in für Mittelschulen im Landkreis Vysočina
Der Landkreis Vysočina ist der Gründer von ungefähr 60 Schulen und Bildungseinrichtungen.
Die meisten dieser finanzierten Organisationen sind Mittelschulen, die Fremdsprachen
unterrichten. Vor allem in Gymnasien wird die deutsche Sprache unterrichtet. Langfristig bemüht
man sich, einen laufenden Unterricht der deutschen Sprache, gemeinsam mit
Muttersprachler/innen, zu unterstützen. Diese sollen zusammen mit den Deutschlehrer/innen, in
Form des sog. Co-Teachings, beispielsweise verstärkt Konversationen ermöglichen und durch
die direkte Kommunikation mit den Muttersprachler/innen den Unterricht für Schüler/innen
attraktiver machen.
Folgende Schulen äußerten konkretes Interesse daran, ihren Unterricht durch
Deutschlektor/innen zu ergänzen:
 Gymnasium Třebíč
 Die Handelsakademie Dr. Albína Bráfa, Hotelfachschule und Sprachschule mit dem
Recht der staatlichen Sprachprüfungen Třebíč
 Gymnasium und Handelsakademie Pelhřimov
 Gymnasium Jihlava
 Gymnasium Velké Meziříčí
 Gymnasium Bystřice nad Pernštejnem
 Gymnasium Chotěboř
 Handelsakademie, medizinische Fachmittelschule, Fachmittelschule und
Sprachschule mit dem Recht der staatlichen Sprachprüfungen Jihlava
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Voraussetzungen für die möglichen Interessenten an der Position des/der
Deutschlektors/in im Landkreis Vysočina:
Die finanzielle Einstufung des/der Lektors/Lektorin orientiert sich an der entsprechenden
finanziellen Entlohnung der Angestellten des Schulwesens in der Tschechischen Republik. Die
Höhe der monatlichen finanziellen Entlohnung für Lektor/innen wird zwischen 950 EUR und
1030 EUR sein – der genaue Betrag hängt von der Form des Arbeitsverhältnisses ab, je nach
Situation, ob ein/e Lektor/in Student/in ist und die Sozial- und Krankenversicherung von der
Universität (Staat) gedeckt ist, ob er/sie irgendeiner anderen Erwerbstätigkeit nachgeht,
beziehungsweise ob die Steuererklärung in der Tschechischen Republik oder in Österreich
eingereicht wird, oder vom Euro-Wechselkurs usw. In jedem Fall ist der oben genannte Betrag
950 EUR - 1030 EUR bereits das Nettoeinkommen, das der/die Lektor/in für seine Arbeit
bekommt.
Zur Bestätigung des Arbeitsverhältnisses wird ein Arbeitsvertrag mit der konkreten Schule
abgeschlossen, an welcher der/die Lektor/in unterrichten wird.
Die Anzahl der Unterrichtsstunden ist minimal 60 Stunden pro Monat.
Es wird erwartet, dass der/die Lektor/in an ca. 4 – 6 der oben genannten Schulen unterrichtet
(wird von der konkreten Auswahl und der Verkehrsanbindung zwischen Schule bzw. Wohnort
abhängen).
Für Unterkunft und Verpflegung muss der/die Lektor/in selbst aufkommen. Der Landkreis
Vysočina hilft sehr gerne bei der Suche einer geeigneten Unterkunft. Es wird die Möglichkeit der
Unterkunft im Internat einer Mittelschule angeboten, aber in diesem Fall wäre es schwierig den
Tagesablauf des/der Lektors/Lektorin mit dem Tagesablauf der im Internat untergebrachten
Student/innen zu verbinden. Es gibt eine gemeinsame Küche und Sanitäranlagen, jedoch keine
Waschmaschine. Der Preis für die Unterkunft im Internat ist 2500 CZK im Monat. Eine weitere
Möglichkeit ist die Unterkunft im Studentenwohnheim (wo eine Waschmaschine zur Verfügung
steht), deren Preis ca. 3500 CZK pro Monat ist. Ansonsten ist der Marktwert der Mieten
ungefähr bei 6000 CZK (ca. 200 EUR).
Transport – Den Transport zwischen den Schulen, wo der/die Lektor/in tätig ist, muss der/die
Lektor/in selbst organisieren und vergüten. Es ist jedoch in seinem/ihrem Ermessen, ob er/sie
die öffentlichen Verkehrsmittel nützen wird, oder beispielsweise das eigene Auto (o. Ä.).
Die Kontaktpersonen bei Interesse oder bei Bedarf an weiteren Informationen:



Herr Jiří Wiche, Landkreis Vysočina, Abteilung des Sekretariats des Kreishauptmannes,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, E-Mail: wiche.j@kr-vysocina.cz, Tel.: +420 724 650 201
Frau Jana Čermáková, Landkreis Vysočina, Abteilung Bildung, Jugend und Sport,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, E-Mail: cermakova.j@kr-vysocina.cz, Tel.: + 420 564 602
939
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