
 

 

 

 

 

 

Střední lesnická škola a střední odborná škola Šluknov, Oblastní Charita   
Šluknov a město Velký Šenov, ve spolupráci s Poradnou pro zahraniční   
zaměstnance v Sasku (BABS) pořádají

 

Přednášku na téma 
 

německé pracovní právo
pracovní doba, nárok na dovolenou, nemoc, výpověď, pracovní úrazy, 
mobbing/diskriminace apod.

sociální zabezpečení
nezaměstnanosti, zdr
nebo úrazové pojištění, rodinné dávky apod.

 

 Přednášejíc

                          

 

 Kdy:

 Kde:

            

  

Střední lesnická škola a střední odborná škola Šluknov, Oblastní Charita   
Šluknov a město Velký Šenov, ve spolupráci s Poradnou pro zahraniční   
zaměstnance v Sasku (BABS) pořádají

Přednášku na téma 

německé pracovní právo
pracovní doba, nárok na dovolenou, nemoc, výpověď, pracovní úrazy, 
mobbing/diskriminace apod.

ociální zabezpečení
nezaměstnanosti, zdr
nebo úrazové pojištění, rodinné dávky apod.

Přednášejíc

                          

Kdy: Ve středu 3. dubna 2019 v 17 hodin

Kde: Lesnická škola Šluknov, T. G. Masaryka 510, Šluknov, 

            sportovní hala

  

Uvažujete o práci v Německu,

nebo tam již pracujete?

Střední lesnická škola a střední odborná škola Šluknov, Oblastní Charita   
Šluknov a město Velký Šenov, ve spolupráci s Poradnou pro zahraniční   
zaměstnance v Sasku (BABS) pořádají

Přednášku na téma 

německé pracovní právo
pracovní doba, nárok na dovolenou, nemoc, výpověď, pracovní úrazy, 
mobbing/diskriminace apod.

ociální zabezpečení
nezaměstnanosti, zdr
nebo úrazové pojištění, rodinné dávky apod.

Přednášející: Leona Bláhová a Paulina Bukaiova, Poradna pro zahraniční     

                          zaměstnance v Sasku (BABS)

Ve středu 3. dubna 2019 v 17 hodin

Lesnická škola Šluknov, T. G. Masaryka 510, Šluknov, 

sportovní hala

Uvažujete o práci v Německu,

nebo tam již pracujete?

Střední lesnická škola a střední odborná škola Šluknov, Oblastní Charita   
Šluknov a město Velký Šenov, ve spolupráci s Poradnou pro zahraniční   
zaměstnance v Sasku (BABS) pořádají

Přednášku na téma  

německé pracovní právo - pracovní smlouva, nárok na mzdu, minimální mzda, 
pracovní doba, nárok na dovolenou, nemoc, výpověď, pracovní úrazy, 
mobbing/diskriminace apod.

ociální zabezpečení - přídavky na děti, nezaměstnanost/podpora v 
nezaměstnanosti, zdravotní pojištění, důchodové pojištění, pro případ péče 
nebo úrazové pojištění, rodinné dávky apod.

: Leona Bláhová a Paulina Bukaiova, Poradna pro zahraniční     

zaměstnance v Sasku (BABS)

Ve středu 3. dubna 2019 v 17 hodin

Lesnická škola Šluknov, T. G. Masaryka 510, Šluknov, 

sportovní hala 

Uvažujete o práci v Německu,

nebo tam již pracujete?

Střední lesnická škola a střední odborná škola Šluknov, Oblastní Charita   
Šluknov a město Velký Šenov, ve spolupráci s Poradnou pro zahraniční   
zaměstnance v Sasku (BABS) pořádají

pracovní smlouva, nárok na mzdu, minimální mzda, 
pracovní doba, nárok na dovolenou, nemoc, výpověď, pracovní úrazy, 
mobbing/diskriminace apod. 

přídavky na děti, nezaměstnanost/podpora v 
avotní pojištění, důchodové pojištění, pro případ péče 

nebo úrazové pojištění, rodinné dávky apod.

: Leona Bláhová a Paulina Bukaiova, Poradna pro zahraniční     

zaměstnance v Sasku (BABS)

Ve středu 3. dubna 2019 v 17 hodin

Lesnická škola Šluknov, T. G. Masaryka 510, Šluknov, 

Uvažujete o práci v Německu,

nebo tam již pracujete?

Střední lesnická škola a střední odborná škola Šluknov, Oblastní Charita   
Šluknov a město Velký Šenov, ve spolupráci s Poradnou pro zahraniční   
zaměstnance v Sasku (BABS) pořádají 

pracovní smlouva, nárok na mzdu, minimální mzda, 
pracovní doba, nárok na dovolenou, nemoc, výpověď, pracovní úrazy, 

přídavky na děti, nezaměstnanost/podpora v 
avotní pojištění, důchodové pojištění, pro případ péče 

nebo úrazové pojištění, rodinné dávky apod.

: Leona Bláhová a Paulina Bukaiova, Poradna pro zahraniční     

zaměstnance v Sasku (BABS) 

Ve středu 3. dubna 2019 v 17 hodin

Lesnická škola Šluknov, T. G. Masaryka 510, Šluknov, 

Uvažujete o práci v Německu,

nebo tam již pracujete?

Střední lesnická škola a střední odborná škola Šluknov, Oblastní Charita   
Šluknov a město Velký Šenov, ve spolupráci s Poradnou pro zahraniční   

pracovní smlouva, nárok na mzdu, minimální mzda, 
pracovní doba, nárok na dovolenou, nemoc, výpověď, pracovní úrazy, 

přídavky na děti, nezaměstnanost/podpora v 
avotní pojištění, důchodové pojištění, pro případ péče 

nebo úrazové pojištění, rodinné dávky apod. 

: Leona Bláhová a Paulina Bukaiova, Poradna pro zahraniční     

 

Ve středu 3. dubna 2019 v 17 hodin 

Lesnická škola Šluknov, T. G. Masaryka 510, Šluknov, 

Uvažujete o práci v Německu,

nebo tam již pracujete?

Střední lesnická škola a střední odborná škola Šluknov, Oblastní Charita   
Šluknov a město Velký Šenov, ve spolupráci s Poradnou pro zahraniční   

pracovní smlouva, nárok na mzdu, minimální mzda, 
pracovní doba, nárok na dovolenou, nemoc, výpověď, pracovní úrazy, 

přídavky na děti, nezaměstnanost/podpora v 
avotní pojištění, důchodové pojištění, pro případ péče 

: Leona Bláhová a Paulina Bukaiova, Poradna pro zahraniční     

Lesnická škola Šluknov, T. G. Masaryka 510, Šluknov, 

Uvažujete o práci v Německu, 

nebo tam již pracujete? 

Střední lesnická škola a střední odborná škola Šluknov, Oblastní Charita   
Šluknov a město Velký Šenov, ve spolupráci s Poradnou pro zahraniční   

pracovní smlouva, nárok na mzdu, minimální mzda, 
pracovní doba, nárok na dovolenou, nemoc, výpověď, pracovní úrazy, 

přídavky na děti, nezaměstnanost/podpora v 
avotní pojištění, důchodové pojištění, pro případ péče 

: Leona Bláhová a Paulina Bukaiova, Poradna pro zahraniční     

Lesnická škola Šluknov, T. G. Masaryka 510, Šluknov,  

 

Střední lesnická škola a střední odborná škola Šluknov, Oblastní Charita   
Šluknov a město Velký Šenov, ve spolupráci s Poradnou pro zahraniční   

pracovní smlouva, nárok na mzdu, minimální mzda, 
pracovní doba, nárok na dovolenou, nemoc, výpověď, pracovní úrazy, 

avotní pojištění, důchodové pojištění, pro případ péče 

: Leona Bláhová a Paulina Bukaiova, Poradna pro zahraniční      

 

pracovní smlouva, nárok na mzdu, minimální mzda, 

 


