
 K O M E N S K Ý  
Schulverein  Školský spolek   
 

 

PraktikantInnen gesucht! 
 
 

    WO?  Wien, bilinguale Schule KOMENSKY  
      (Kinder zwischen 6-18 Jahren) 

WANN?  September 2020 – Juni 2021 (10 Monate) 

WAS?  Pädagogische Tätigkeiten, Administration 

  WER?  Im Lehramtsstudium Deutsch (Mgr.) 

WARUM? Nette Schule! Tolle Stadt! Viele Erfahrungen! 

 

Was erwartet dich? 

 Administrative Tätigkeiten, Unterstützung der Direktorin  

 Lernzeiten, Nachmittagsbetreuung, Unterrichtshospitation bzw. selbstständige 

Unterrichtstätigkeit in der Tagesbetreuung und im Unterricht möglich 

 Übersetzung von Texten, Plakaten (Deutsch–Tschechisch, Tschechisch–Deutsch) 

 Projektbegleitung 

 Teilnahme an Veranstaltungen (Theatervorstellungen, Filmprojektionen, Konzerte u. ä.) 

 Belohnung: nach Vereinbarung mit dem Schulhalter, geeignet als Erasmus+ Praktikum 

(Antrag spätestens bis Ende Juni 2020)  

 Ohne Verpflegung, ohne Unterkunft (wir sind bei der Suche behilflich)   

Was verlangen wir von dir? 

 Sprachkenntnisse Tschechisch (C1), Deutsch (B2) 

 Pädagogische Ausbildung für Lehramt Deutsch + zweites Fach 

 Freude am Umgang mit Kindern, Kommunikationsstärke, Organisationstalent,  

Office-Kenntnisse 

Bitte sende uns deine Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Motivationsschreiben in 

deutscher Sprache) bis Ende April 2020 per E-Mail an: helena.huber@komensky.at 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
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Hledají se praktikantky a praktikanti! 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Co tě čeká? 

 Administrativní činnost, podpora vedení školy 

 Odpolední doučování, odpolední družina, hospitace ve výuce, příp. možnost 

samostatné činnosti ve výuce 

 Překlady textů, plakátů (z němčiny do češtiny a naopak) 

 Pomoc při projektech 

 Účast na akcích (divadelní představení, filmové projekce, koncerty a jiné) 

 Odměna: po domluvě se zřizovatelem školy, vhodné jako pracovní stáž v rámci 

Erasmus+ (žádost nejpozději do konce června 2020) 

 Bez stravování a ubytování (ale jsme nápomocni při hledání) 

 

Co od tebe požadujeme? 

 Jazykové znalosti češtiny (C1) a němčiny (B2) 

 Pedagogické vzdělání se zaměřením němčina + druhý obor 

 Zájem o práci s dětmi, komunikační a organizační schopnosti, znalosti Office 

 
Prosím, pošli nám své podklady (životopis a motivační dopis v němčině) do konce dubna 

2020 na e-mail: helena.huber@komensky.at. 

 
Těšíme se na tvou žádost! 

Kde?  Vídeň, bilingvní Škola KOMENSKÝ (děti 
mezi 6-18 lety) 

Kdy?   Září 2020 až červen 2021 (10 měsíců) 

Co?   Pedagogická činnost, administrativa 

Kdo?   Studující učitelství němčiny (Mgr.) 

Proč?  Příjemná škola! Skvělé město! Mnoho 
zkušeností! 
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