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Co jsou to profesní jazykové kurzy? 

Profesní jazykové kurzy představují nabídku na výuku jazyka pro 
lidi se statusem migranta. Tímto způsobem si zvýšíte své šance na 
uplatnění na trhu práce.

Kdo se může kurzů zúčastnit?

Přistěhovalci, občanky a občané EU, jakož i Němci se statusem 
migranta1, kteří

• potřebují pro uznání odborné kvalifikace nebo pro přístup ke 
kvalifikaci určitou jazykovou úroveň,

• nebo jsou v učení, nebo hledají jiný učňovský program,

• nebo jsou nahlášeni na úřadu práce a/nebo dostávají podporu 
v nezaměstnanosti,

• mají práci a jejich znalosti německého jazyka jsou pro 
zvládnutí běžného pracovního života nedostatečné.

Jaké předpoklady musíte dodatečně splňovat?

• ukončený integrační kurz nebo

• doložená znalost německého jazyka na jazykové úrovní B1 
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR)

1 osoby s německou státní příslušností, které se samy přistěhovaly do Německa, 
nebo u kterých se minimálně jeden rodič, popř. prarodiče přistěhovali do Německa.



Co se v kurzech naučíte? 

V závislosti na Vašich jazykových znalostech a potřebách můžete 
navštěvovat základní nebo speciální kurzy.

 
Základní kurzy

Vám poskytnou znalosti německého jazyka, které jsou 
potřebné pro profesní svět. Naučíte se slovní zásobu, 
fráze a gramatiku, které potřebujete pro komunikaci na 
pracovišti.

Vám umožní psát profesionální e-maily a dopisy nebo 
porozumět textům, jako jsou provozní pokyny.

navíc rozšíří Vaše znalosti, například prostřednictvím 
rozhovorů při představování nebo pracovních smluv, 
a tím Vás optimálně připraví na Váš profesní život.

 

V nabídce jsou dva základní kurzy:

• jazyková úroveň B1 na B2

• jazyková úroveň B2 na C1



Speciální kurzy

Speciální kurzy prohlubují odborné znalosti a jsou 
zaměřeny na

 

• osoby, které se nacházejí v procesu uznání odborné 
kvalifikace pro profesní oblast ošetřovatelství a lékařství.

• osoby, které potřebují odborné znalosti německého jazyka v 
technické nebo obchodní oblasti.

Vedle toho také existují speciální kurzy pro účastníky, 
kteří v integračním kurzu nedosáhli úrovně B1. Díky 
těmto kurzům získáte jazykové znalosti na úrovni A2 
nebo B1.

Všechny základní a speciální kurzy mohou být doplněny 
opatřeními Spolkové agentury práce, která slouží pro přípravu 
výkonu odborné profese.



Je účast zdarma?

Osoby výdělečně neaktivní se účastní profesních jazykových 
kurzů zdarma.

Osoby výdělečně činné se zdanitelným ročním příjmem

• více než 20.000 Euro u jednotlivého zdanění nebo

• více než 40.000 Euro u společného zdanění

zaplatí poplatek.  
Další informace naleznete na adrese www.bamf.de/BSK

Jízdné Vám bude nahrazeno, pokud

• 

 

bydlíte více ve vzdálenosti větší než tři kilometry (nejkratší 
chůzí) od místa kurzu a

• 

 

pobíráte dávky podle SGB II, SGB XII, dávky pro žadatele o 
azyl nebo příspěvek na odbornou přípravu podle § 56 SGB 
III nebo máte nárok na dávky v nezaměstnanosti podle 
§ 136 odst. 1 bodu 1 SGB III.

Existuje v kurzech možnost hlídání děti?

To se liší místo od místa. Vaše jazyková škola Vás může infor
movat, jaké jsou možnosti hlídání Vašich dětí na místě.

-

http://www.bamf.de/BSK


Po úspěšné účasti

• máte rozšířenou slovní zásobu týkající se tématu práce a 
můžete s větší jistotou komunikovat v pracovním světě.

• 

 

znáte všechny důležité pojmy týkající se profese, ve které 
chcete pracovat.

• 

 

rozšířili jste své základní znalosti v oblasti práce a  profese a 
poznali zvláštnosti pracovního světa v Německu.

• 

 

umíte si snadněji najít novou práci, nebo lépe vykonávat 
svou stávající profesi.

• obdržíte certifikát, který potvrzuje, že jste dosáhli novou 
jazykovou úroveň (A2 až C1) nebo potvrzení o účasti.

• na požádání Vám Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky 
vrátí během dvou let 50% ze zaplacených poplatků.



Jak se můžete přihlásit? 

Osoby výdělečně neaktivní:

Pokud máte zájem o účast na profesních jazykových kurzech, 
oslovte svou zprostředkovatelku, nebo zprostředkovatele v 
pracovní agentuře nebo v jobcentru. 

Tam se dovíte, jaké jazykové školy nabízejí profesní jazykové 
kurzy. Vaše zprostředkovatelka, popř. Váš zprostředkovatel Vás 
potom oprávní k účasti na kurzu, který Vám bude vyhovovat.

Osoby výdělečně činné, učni, nebo osoby, které se 
nacházejí v procesu uznání odborné kvalifikace:

Můžete se přímo obrátit na Spolkový úřad pro migraci a 
uprchlíky. Zašlete za tímto účelem e-mail na příslušné místo 
Vaší spolkové země:

• 

 

Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen:  
Berlin (deufoe.berlin@bamf.bund.de)

• Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland:  
Stuttgart (deufoe.stuttgart@bamf.bund.de)

• Bayern: 
Nürnberg (deufoe.nuernberg@bamf.bund.de)

• Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen, Schleswig-Holstein:

 
 

Hamburg (deufoe.hamburg@bamf.bund.de)

• Hessen, Nordrhein-Westfalen: 
Köln (deufoe.koeln@bamf.bund.de)
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