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S tebou – pro naše město! Profesní vzdělávání u Městské správy 
Městská správa zemského hlavního města Drážďany představuje s nyní asi 230 mladými 
lidmi absolvujícími na jejích úřadech a odborech profesní vzdělávání, největšího 
poskytovatele vzdělávání v našem městě.   
Kromě šance na ukončení vzdělávání v atraktivních profesích a pozdější získání pracovního 
místa (samozřejmě za předpokladu, že absolventi dosáhnou odpovídajících dobrých 
výsledků), má vzdělávání u nás jeden výrazný aspekt: je velmi pestré a rozmanité!   
Na následujících stránkách najdete informace o různých učebních oborech, jaké požadavky 
musí uchazeči a uchazečky splňovat, kde jsou uveřejňovány inzeráty pro volná vzdělávací 
místa a co byste neměli opomenout v žádosti o místo pro absolvování profesního 
vzdělávání.  
Kromě toho se můžete informovat o studiu na Vysoké odborné správní škole v Míšni 
(Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung Meißen).       
 
□ Učební obory 
□ Vysoká odborná správní škola 
□ Uveřejňováni inzerátů volných vzdělávacích míst  
□ Rady, jak se správně ucházet o místo pro absolvování profesního vzdělávání 
 
 
 
Učební obory, které můžete absolvovat na úřadech a odborech Městské správy 
Následující stránky informují o těchto učebních oborech:   

□ Odborný zaměstnanec/ zaměstnankyně pro komunikaci v kanceláři (Fachangestellte/r 
für Bürokommunikation) 

□ Odborný zaměstnanec/ zaměstnankyně pro mediální a informační služby- zaměření 
knihovnictví (Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste- Fachrichtung 
Bibliothek) 

□ Odborný technický pracovník/ pracovnice pro plánování a realizaci veřejných akcí 
(Fachkraft für Veranstaltungstechnik)  

□ Zahradník/ zahradnice pro práci v zahradnictví a v krajině (Gärtner/in für Garten- und 
Landschaftsbau) 

□ Automobilový mechatronik/ machatronička (Kfz-Mechatroniker/in) 
□ Zakázkový krejčí/ krejčová (Maßschneider/in) 
□ Truhlář/ truhlářka (Tischler/in) 
□ Zeměměřický technik/ technička – obor vyměřování (Vermessungstechniker/in - 

Fachrichtung Vermessung) 
□ Odborný správní zaměstnanec/ zaměstnankyně (Verwaltungsfachangestellte/r) 

Úřad požární ochrany a ochrany před katastrofami (Amt für Brand- und Katastrophenschutz) 
a Obecní podnik pro plánování, budování, provoz a údržbu sportovišť, koupališť a plováren 
(Eigenbetrieb Sportstätten- und Bäderbetriebe) poskytují kromě toho praktické vzdělávání v 
následujících profesích:     

□ Aspirant/ aspirantka na místo požárníka/ požárnice (Brandmeisteranwärter/in) 
□ Odborný zaměstnanec/ zaměstnankyně pro provoz koupališť a plováren 

(Fachangestellte/r für Bäderbetriebe) 
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Odborný zaměstnanec/ zaměstnankyně pro komunikaci v kanceláři  
Předpoklady 
■ dobré výsledky středoškolského vzdělání nebo maturita 
■ komunikativní a kooperativní schopnosti  
■ dobré společenské způsoby  
■ organizační talent 

Úkoly: 
Do jejich kompetence spadá tvorba, úprava a zpracování textu, zprostředkování komunikace 
a referentské úkoly. Při formulování a sestavování dokumentů, jakož i při vytváření kartoték, 
souborů a statistik využívají nejnovější komunikační techniky. K jejich úkolům dále patří 
zpracování příjmu a odesílání pošty jakož i typické sekretářské práce. 

Vzdělávání 
■ Vzdělávání trvá tři roky a zahrnuje teoretickou a praktickou část. 
■ Teoretické vzdělávání probíhá ve formě výukových bloků na Odborné škole 

s technickým a ekonomickým zaměřením ve Freitalu (Berufliches Schulzentrum für 
Technik und Wirtschaft Freital).  

■ Praktické vyučování se uskutečňuje na úřadech zemského hlavního města Drážďany. 

Začátek vzdělávání 
každoročně k 1. září  
termín podání žádostí pro rok 2013: 31. leden 2013 
 
 
 
Odborný zaměstnanec/ zaměstnankyně pro mediální a informační služby 
 
 
Zaměření knihovnictví  
Městské knihovny jsou důležitou součástí kulturního života v Drážďanech. Zajišťují 
dostupnost informací pro všechny občany, motivují ke čtení a podporují práci s novými médii.  

Předpoklady 
■ dobré výsledky středoškolského vzdělání nebo maturita  
■ komunikativní a otevřená, společenská osobnost 
■ schopnost rychle chápat nové souvislosti  
■ spolehlivá a flexibilní osobnost  
■ dobré všeobecné vzdělání  

Úkoly 
 
■ spolupráce při evidenci a zpřístupnění médií a informací, archivační řád a jeho 

aktualizace a údržba  
■ služby pro uživatele, např. přihlášení, půjčování, informace 
■ public relations, propagace a správní úkoly  
■ vedení knihovny a statistika 
■ provádění rešerší  

Vzdělávání 
■ Vzdělávání trvá tři roky a zahrnuje teoretickou a praktickou část. 

http://www.dresden.de/de/03/02/03/09/02/fachangestellte-mediendienste.php�
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■ Teoretické vzdělávání probíhá na odborné škole „Gutenbergschule Leipzig“ v Lipsku 
(výukové bloky s ubytováním na internátě).  

■ Praktické vzdělávání zabezpečují Městské knihovny v Drážďanech. 

Začátek vzdělávání 
každoročně na začátku září 
termín podání žádostí pro rok 2013: 31. leden 2013 
 
 
 
 
Odborný technický pracovník/ pracovnice v oboru plánování a realizace veřejných 
akcí  
Předpoklady 
■ dobré výsledky středoškolského vzdělání nebo maturita  
■ technické chápání   
■ řemeslná šikovnost a chápání technicko-uměleckých souvislostí  
■ schopnost pracovat v týmu 

Úkoly 
Náplní vzdělávání je naučit budoucí technické pracovníky připravovat a technicky doprovázet 
veřejné akce. Jejich práce zahrnuje montáž pódií a potřebné aparatury a také mají na 
starosti zásobování energií, jakož i světlo a ozvučení pro akustické a optické efekty. Aktivně 
podporují práci umělců a technických mistrů a přispívají svým know-how k úspěšné realizaci 
akce nebo produkce. 

Vzdělávání 
■ Vzdělávání trvá tři roky a zahrnuje teoretickou a praktickou část. 
■ Teoretická část probíhá ve vzdělávací instituci pro sdělovací techniku v Berlíně 

(Oberstufenzentrum Nachrichtentechnik, Berlin). 
■ Praktické vzdělávání se uskutečňuje v jedné z institucí Úřadu na ochranu kultury a 

památek (Amt für Kultur- und Denkmalschutz). 

Začátek vzdělávání 
příští plánovaný začátek vzdělávání: srpen 2013  
termín podání žádostí pro rok 2013: 31. leden 2013 
 
 
 
Zahradník/ zahradnice pro práci v zahradnictví a v krajině  
Předpoklady 
■ dobré výsledky středoškolského vzdělání nebo maturita  
■ bez zdravotních omezení 
■ dobré společenské způsoby 
■ radost a zájem o práci s rostlinami 

Úkoly 
■ buduje a pečuje např. o parky, hřiště, sportovní areály, rekreační zařízení a domovní 

zahrady 
■ podílí se na zatravnění průmyslových zón, silničních a dálničních tratí 

http://www.dresden.de/de/03/02/03/09/02/fachkraft-veranstaltungstechnik.php�
http://www.dresden.de/de/03/02/03/09/02/gaertner.php�
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■ uskutečňuje rekultivace a renaturalizace  
■ k jeho/její pracovní náplni patří také vytváření a péče o biotopy  
■ svou zručnost může dále uplatnit při zatravnění střech a fasád  
■ je odborníkem/ odbornicí v oblasti využití rostlin 

Vzdělávání 
■ Vzdělávání trvá tři roky a zahrnuje teoretickou a praktickou část. 
■ Teoretické vzdělávání probíhá na Odborné škole pro zemědělskou ekonomii 

v Drážďanech (Berufliches Schulzentrum für Agrarwirtschaft Dresden).  
■ Praktické vzdělávání se uskutečňuje v režijním podniku Centrální technické služby 

zemského hlavního města Drážďany (Zentrale Technische Dienstleistungen der 
Landeshauptstadt Dresden). 

Začátek vzdělávání 
každoročně v srpnu 
termín podání žádostí pro rok 2013: 31. leden 2013 
 
 
 
Automobilový mechatronik/ mechatronička  
Předpoklady 
■ dobré výsledky středoškolského vzdělání nebo maturita 
■ dobré známky z matematických a technických předmětů 
■ porozumění technických souvislostí, řemeslná šikovnost 
■ dobré společenské způsoby 
 
Úkoly 
 
■ plánování, údržba, testování, oprava, vybavení a úprava automobilů 
■ analýza elektrických, mechanických a hydraulických systémů 
■ vyhotovování kontrolních protokolů pomocí informačních a komunikačních systémů  
■ diagnostika chyb 

Vzdělávání 
■ Vzdělávání trvá tři a půl roku a zahrnuje teoretickou a praktickou část. 
■ Teoretické vzdělávání probíhá na Odborné technické škole v Drážďanech (Berufliches 

Schulzentrum für Technik Dresden).  
■ Praktické vzdělávání se uskutečňuje v režijním podniku Centrální technické služby 

zemského hlavního města Drážďany (Zentrale Technische Dienstleistungen der 
Landeshauptstadt Dresden). 

 
Začátek vzdělávání 
příští plánovaný začátek vzdělávání: srpen 2015 
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Zakázkový krejčí/ krejčová  
Předpoklady 
■ dobré výsledky středoškolského vzdělání nebo maturita 
■ řemeslné schopnosti a trpělivost 
■ radost ze šití 
■ dobré společenské způsoby 

Úkoly 
■ zpracovávání různých druhů textilií, např. z vlny, polyesteru, elastanu atd. 
■ zhotovování oděvů, např. sukně, kalhoty, vesta, sako jakož i čtení z nákresů a 

vyobrazení 
■ organizace práce a provozu 
■ obsluha a údržba strojů a nářadí 

Vzdělávání 
■ Vzdělávání trvá tři roky a zahrnuje teoretickou a praktickou část. 
■ Teoretické vzdělávání probíhá ve formě výukových bloků na Odborné škole pro vedení 

domácnosti a techniku v Drážďanech (Berufliches Schulzentrum Hauswirtschaft und 
Technik Dresden).  

■ Praktické vzdělávání se uskutečňuje v Státní operetě (Staatsoperette) resp. v Divadle 
mladé generace (Theater der Jungen Generation). 

Začátek vzdělávání 
příští plánovaný začátek vzdělávání: srpen 2014 
 
 
 
Truhlář/ truhlářka  
Předpoklady 
■ dobré výsledky středoškolského vzdělání nebo maturita 
■ manuální zručnost, kreslířské schopnosti a prostorová představivost 

Úkoly a činnosti 
■ zpracovávání dřevěných materiálů a materiálů ze dřeva, plastických hmot a syntetického 

kaučuku, skla a kovu 
■ organizace práce a provozu  
■ výroba nábytku, dveří, dekorací, jejich konstrukce a čtení z nákresů a skic  
■ obsluha a údržba strojů, zařízení, nářadí a přístrojů 
■ zpracování dýh, ošetřování dřevěných povrchů 

Vzdělávání 
■ Vzdělávání trvá tři roky a zahrnuje teoretickou a praktickou část. 
■ Teoretické vzdělávání probíhá na odborné škole v Pulsnitz (Berufliches Schulzentrum in 

Pulsnitz). 
■ Praktické vzdělávání se uskutečňuje v Divadle mladé generace (Theater der Jungen 

Generation). 

Začátek vzdělávání 
příští plánovaný začátek vzdělávání: srpen 2014 
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Zeměměřický technik/ technička  
Předpoklady 
■ dobré výsledky středoškolského vzdělání nebo maturita 
■ dobré známky z matematiky a přírodovědných předmětů 
■ zájem o práci s počítačem 
 
Úkoly a činnosti 
K pracovní náplni zeměměřických techniků patří především následující činnosti:  
■ Vyměřovací práce jsou potřebné k změření tvarů zemského povrchu a k jejich zobrazení 

na mapě nebo na výkresu.   
■ Zeměměřický technik/ technička mají za úkol provádět polohová a výšková měření v 

krajině (služba v terénu). 
■ Zeměměřický technik/ technička spolupracují při shromaždování, dalším zpracování a 

správě geodetických dat (služba v kanceláři). 

□ Profesní informace Spolkové agentury práce (Bundesagentur für Arbeit) 

Vzdělávání 
■ Vzdělávání trvá tři roky a zahrnuje teoretickou a praktickou část. 
■ Teoretické vzdělávání probíhá na Odborné stavební a technické škole v Drážďanech 

(Berufliches Schulzentrum für Bau und Technik Dresden).  
■ Praktické vzdělávání se uskutečňuje na odborech Městského geodetického úřadu 

(Städtisches Vermessungsamt). 

□ Odborná stavební a technická škola v Drážďanech – Zeměměřický technik/ technička 

□ Městský geodetický úřad 

Začátek vzdělávání 
každoročně na začátku srpna 
termín podání žádostí pro rok 2013: 31. leden 2013 
 
Máte zájem absolvovat u nás školní praxi? 
Pak se s námi spojte na telefonním čísle 0351-488 3901/3910. 
 
 
 
Odborný správní zaměstnanec/ odborná zaměstnankyně  
 
Předpoklady 
■ dobré výsledky středoškolského vzdělání nebo maturita 
■ komunikativní a kooperativní schopnosti 
■ dobré společenské způsoby 
■ organizační talent 

Úkoly 
 
Odborní správní zaměstnanci jsou činní ve všech sférách veřejné správy. V rámci vzdělávání 
získávají vědomosti v oblastech organizace chodu kanceláře a správní organizace, 
personalistiky, vedení rozpočtu a pokladny, pořizování kancelářského materiálu a seznamují 
se také s organizací práce a hospodařením v kanceláři.  

http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/start?dest=profession&prof-id=77495�
http://www.bsz-bau-und-technik.de/c3/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=53�
http://www.dresden.de/de/02/or/or_struktur/strukturelemente/stadt_dresden_6671.php�


 

7 

 

Odborní správní zaměstnanci se dále podílejí na přípravě rozhodnutí při uplatnění 
příslušných právních předpisů například v oblastech veřejné bezpečnosti a pořádku, 
komunálního a stavebního práva nebo práva týkajícího se sociální péče.  
Odborní správní zaměstnanci plní také funkci kontaktních osob, na které se občané, 
organizace a firmy mohou obracet se žádostí o pomoc. 

Vzdělávání 
■ Vzdělávání trvá tři roky a zahrnuje teoretickou a praktickou část. 
■ Teoretické vzdělávání probíhá ve formě výukových bloků na Odborné škole 

s technickým a ekonomickým zaměřením ve Freitalu (Berufliches Schulzentrum für 
Technik und Wirtschaft Freital).  

■ Praktické vzdělávání se uskutečňuje na různých úřadech zemského hlavního města 
Drážďany. 

Začátek vzdělávání 
každoročně na začátku září 
termín podání žádostí pro rok 2013: 31. leden 2013 
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Studium na vysoké odborné škole  
V případě, že jste oprávněn/oprávněna ke studiu na vysoké škole (máte maturitu nebo 
v Německu také odbornou maturitu – Fachabitur), můžete se ucházet o studium na Vysoké 
odborné správní škole v Míšni (Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung Meißen). 
Žádost o studijní místo se podává přímo u této vysoké odborné školy. Tam se uchazeči 
zúčastní výběrového řízení, které je podmínkou pro připuštění ke studiu.    

Zemské hlavní město Drážďany funguje jako úřad, který přijímá studenty oborů „Veřejná 
správa“ jakož i „Správa sociálních věcí“ k absolvování jejich praktického vzdělávání na 
městských úřadech. Připuštění ke studiu je předpokladem pro uzavření smlouvy o 
vzdělávání s městem. 

 
 
Uveřejnění 
Uveřejnění inzerátů jednotlivých učebních oborů 
Důležitý je především termín podání žádostí, který je vázán na stanovenou lhůtu. Inzeráty 
pro jednotlivé profese se objevují v různých médiích, jako např. v periodiku „Dresdner 
Amtsblatt“, na internetových portálech atd.   
 
Kromě toho se můžete informovat o aktuálních nabídkách pracovních míst a učebních oborů 
u Městské správy na těchto internetových stránkách.   
 
□ Nabídky pracovních míst 
 
 
 
Rady, jak se správně ucházet o místo pro absolvování profesního vzdělávání 
V následujícím textu bychom Vám chtěli dát několik rad, jak se správně ucházet o místo pro 
absolvování profesního vzdělávání.  
V žádosti byste měli prezentovat svou osobu tak, abyste u svého eventuálního vzdělávacího 
podniku zanechali positivní dojem.       
 

Požadavky, které má splňovat motivační dopis 
■ uvedení přesné adresy a telefonního čísla 
■ správný název profese 
■ krátce uveďte, odkud jste získal/získala informace o možných volných místech pro 

absolvování profesního vzdělávání, o které profesní vzdělávání se konkrétně ucházíte a 
proč 

■ vlastnoruční podpis 
■ příjemný, estetický vzhled žádosti  
 
Životopis/ vysvědčení 
Kromě motivačního dopisu nás zajímá také Váš strukturovaný životopis. Dbejte prosím na to, 
aby v něm byly uvedeny všechny osobní údaje a aby nevykazoval žádné časové mezery 
(např. v případě změny školy, následné činnosti atd.). Sdělte prosím také, které jsou Vaše 
oblíbené předměty ve škole a jaké koníčky máte.  

http://www.dresden.de/de/02/035/04/c_01.php�
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Mimoto očekáváme ověřenou kopii Vašich posledních dvou školních vysvědčení resp. 
závěrečného vysvědčení. K žádosti můžete přiložit také hodnocení z absolvovaných praxí a 
certifikáty.  
 
Svou žádost zasílejte prosím na adresu: 
Landeshauptstadt Dresden 
PF 12 00 20 
01001 Dresden  
E-Mail: ausbildung@dresden.de  
 
 
 
 
 

mailto:ausbildung@dresden.de�
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