


Zažij Bavorsko!

• Karolína Kousalová, Bavorské zastoupení v ČR
• Kateřina Němcová, Do Německa na zkušenou



Bavorské zastoupení v ČR
Prohlubuje vztahy Bavorska s vládou České republiky, s českou občanskou 
společností a se zástupci hospodářství, a to prostřednictvím společných 
projektů a akcí, ale i jako „vizitka Bavorska“ v České republice.
• Informuje o Bavorsku: konference, diskusní fóra a kulturní akce - koncerty, 

čtení, výstavy.
• Platforma pro vzájemný dialog mezi českými a bavorskými občany, 

firmami,  organizacemi, institucemi.
• Každoročně cca 50 skupin návštěvníků a 20 až 30 akcí.
• Nabízí odborné stáže na tři měsíce pro studenty VŠ
Kde najdete víc: https://www.bavorsko.bayern.de/

https://www.bavorsko.bayern.de/


Do Německa na zkušenou

• Neziskový studentský projekt
• Od r. 2005
• Co děláme: Prezentace pro ZŠ, SŠ, VŠ o možnostech vycestování do 

Německa a česko-německých organizacích a projektech 
• Cíl: informovat co nejvíce mladých lidí v Česku o jejich možnostech v 

Německu a zároveň je k takovému výjezdu motivovat
• Kde najdete víc: www.dnnz.cz, FB (@schulprojekt), IG 

(@donemeckanazkusenou)

http://www.dnnz.cz/


Program
• Úvod
• Představení čtyř programů

• Evropský sbor solidarity (dobrovolnice v organizaci Tandem)
• Stáž na střední škole se stipendiem Bavorského ministerstva školství
• Letní jazykový kurz s Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou
• Semestr na vysoké škole s GFPS

• Neformální diskuze s prezentujícími a zástupci daných programů ve 
skupinkách.



Evropský sbor solidarity

• O co jde: Dobrovolnická činnost v zahraničí v různých odvětvích -
kultura, ekologie, sport, práce s dětmi a mládeží, sociální projekty atd.

• Na jak dlouho: 2 - 12 měsíců
• Pro koho: 18 - 30 let
• Hrazeno: ubytování, strava, doprava, pojištění, jazykový kurz+ 

kapesné
• Tandem Regensburg (ahoj.info) – přihlášky do 31.5.2021
• Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde v Mnichově – přihlášky do 

31.5.2021
• Česko-německá dobrovolná služba v Schönsee – připravuje se

http://www.ahoj.info/


Tandem Regensburg (ahoj.info)

• Náplň: Online žurnalistika, organizace seminářů

• Na jak dlouho: 12 měsíců vždy od září

• Kam: Regensburg (Bavorsko)

• Náklady: Žádné náklady, vše je hrazeno + kapesné

• Kde najdete víc: www.ahoj.info, FB: @ahoj.info

http://www.ahoj.info/


• Stipendium Bavorského ministerstva školství

• Na jak dlouho: od 14. září 2021 do 29. července 2022 

• Výše stipendia: 850 eur / měsíc
• Zařízeno pojištění

• Deadline: 31. května 2021 
(maximilian.weig@stmuk.bayern.de)

• Životopis, motivační dopis, (jazykový certifikát) 

Fremdsprachenassistenz in Bayern
Asistent výuky cizího jazyka

mailto:maximilian.weig@stmuk.bayern.de


Fremdsprachenassistenz in Bayern
Asistent výuky cizího jazyka
• Náplň: Asistent při výuce češtiny na bavorských školách 

• Pomoc při výuce češtiny, pilování vyjadřovacích schopností 
studentů, vzbudit zájem o češtinu a o Českou republiku

• Předpoklady: 
• Musíte mít za sebou aspoň 2 roky studia
• Jeden z oborů, které musíte mít za sebou, je němčina
• Dobrá znalost němčiny
• Při podávání přihlášky nesmíte být starší 29 let



Letní a zimní školy na univerzitě v Bavorsku

• Na jak dlouho: 3-4 týdny 
• Jazyková škola / odborný kurz                                          

• Za kolik: 500-800 €

• Financování: vlastní náklady/stipendium
• Stipendium BTHA: cena kurzu + 400 €, do vyčerpání 

finančních prostředků



Česko-bavorská vysokoškolská agentura 
(BTHA)
• Letní / zimní kurzy (jazykové, odborné)

• Cena kurzu + 400 €, do vyčerpání finančních prostředků
• Pro studenty, doktorandy, učitele a vědce
• Min. jazykové znalosti B1
• Přihláška přes e-mail a poštou (přihlašovací formulář, motivační 

dopis, CV s fotkou a jazykovými znalostmi, doporučení 
vysokoškolského pedagoga v němčině, potvrzení o studium)

• Vyplácí se zpětně (doklad o zaplacení, potvrzení o účasti, krátká 
zpráva)

• Studium na VŠ v Bavorsku pro Mgr. a Ph.D. studenty 
všechny oborů 

•Kde najdete víc: www.btha.cz

http://www.btha.cz/


GFPS
• 5 měsíců, možnost vyjet již v prvním ročníku
• Student denního studia české univerzity, do 30 let, znalost 

němčiny min. B1, české občanství, zájem o kulturní spolupráci, 
nesmí mít výdělečnou činnost během pobytu

• Stipendium: 600 € měsíčně, možnost kombinace s 
ERASMUS+

• Žádost, motivační dopis, téma projektu, poplatek 300,- Kč

• Deadline: 30. 10. 2020 / 15. 4. 2021

• Kde najdete víc: www.gfps.cz

http://www.gfps.cz/


DĚKUJEME ZA POZORNOST!
Kontakty:

• Karolína Kousalová, Bavorské zastoupení v ČR: 
www.bavorsko.bayern.de; prag@stk.bayern.de

• Kateřina Němcová, Do Německa na zkušenou: www.dnnz.cz; 
nazkusenou@cnfm.cz

http://www.bavorsko.bayern.de/
mailto:prag@stk.bayern.de
http://www.dnnz.cz/
mailto:nazkusenou@cnfm.cz
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