ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, GUTOVA 39/1987
se sídlem Gutova 39/1987, 100 00 Praha 10, Strašnice
Fakultní škola pedagogické fakulty UK
Škola s rozšířenou výukou matematiky
IČO: 476 11 880,tel.274 021920 -24, fax.274 021 922,
E -ma i l : sko l a @z sg uto va .c z, w ww. z sg uto va. cz

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
stav k 15. květnu 2016
Personální zabezpečení školního roku 2015/16 budeme řešit v měsíci dubnu 2016. Vzniknou-li volná
místa, zveřejníme nabídku na tomto místě na začátku května 2016, popř. podle situace i později.

Poptávka na nástup ihned: xxx
NÁZEV MÍSTA a stručný popis pracovních nároků

Poptávka na školní
rok 2015/2016
Učitel, učitelka 1. stupně základní školy
VOLNÉ MÍSTO
 Má o práci pro žáky zájem.
TŘÍDNÍ UČITEL,
 Vnímá individuální potřeby žáka, upřednostňuje většinový zájem třídy.
znalost Aj vítána,
 Umí naučit a chce naučit.
celý úvazek
 S trpělivostí zvládá nároky mladšího školního věku žáků.
nástup: srpen 2016,
 Umí získat autoritu, je důsledný/á, neztrácí rozvahu.
přihlášky podávejte
 Využívá osvědčené a aplikuje nové metody výuky. Zvládá tvorbu
ihned
vlastních učebních dokumentů v rámci schválených učebních programů. i učitel s aprobací pro 2.
 Ovládá uživatelsky výpočetní techniku.
st. (možno kombinovat
 Zná, dodržuje a chápe nutnost spolehlivé práce s formální dokumentací. s úvazkem na 2. stupni)
Učitelka 2. stupně
Plný stav



Má o práci pro žáky zájem.
Vnímá individuální potřeby dospívajícího žáka, upřednostňuje většinový
zájem třídy.
 S nadhledem zvládá specifika věku dospívání žáků.
dále obdobně jako učitel 1. stupně

Vychovatelka školní družiny








Má o práci pro žáky zájem.
Umí zaujmout a smysluplně žáky zaměstnat.
Vnímá potřeby žáka, upřednostňuje zájem oddělení.
S trpělivostí zvládá relaxačně výchovný charakter ŠD.
Umí získat autoritu, je důsledná, neztrácí rozvahu.
Využívá osvědčené a aplikuje nové výchovné metody
Ovládá uživatelsky výpočetní techniku.
Chápe nutnost spolehlivé práce s formální dokumentací.


Vychovatelka školního klubu

 Vnímá potřeby dospívajícího žáka.
 S nadhledem zvládá specifika věku dospívání žáků.
Dále jako vychovatelka ŠD, zaměření na věkovou skupinu 10-15 roků.

Zaměstnanec provozu školy
Krátkodobé dohody pracovní poměr založený dohodou (DPP)
kvalifikační požadavky podle § 16 zákona č. 563/2004 Sb. o
pedagogických pracovnících,
 specifikace: vychovatel //noční vychovatel
 pracovní doba: odpolední doba//23:00 - 7:00 hod.
 hodinová sazba: 55,- Kč/hod.
 termín: xxx
 místo: Černá hora, Jánské Lázně, Krkonoše

VOLNÉ MÍSTO

Plný stav

Plný stav

Plný stav

