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VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Stav v dubnu 2017 - NABÍDKA K 1. ZÁŘÍ 2017, podání přihlášky neodkládejte
Poptávka na NÁSTUP IHNED: xxx
NÁZEV MÍSTA a stručný popis pracovních nároků
Učitel, učitelka 1. stupně základní školy








Má o práci pro žáky zájem.
Vnímá individuální potřeby žáka, upřednostňuje většinový zájem třídy.
Umí naučit a chce naučit.
S trpělivostí zvládá nároky mladšího školního věku žáků.
Umí získat autoritu, je důsledný/á, neztrácí rozvahu.
Využívá osvědčené a aplikuje nové metody výuky. Zvládá tvorbu
vlastních učebních dokumentů v rámci schválených učebních programů.
Ovládá uživatelsky výpočetní techniku.
Zná, dodržuje a chápe nutnost spolehlivé práce s formální dokumentací.


Učitel, učitelka – SPECIÁLNÍ PEDAGOG
 Požadavky obdobně jako učitel 1. stupně
Učitel, učitelka 2. stupně



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

Poptávka na školní rok
2017/2018
VOLNÉ MÍSTO
nástup: srpen 2017,
TŘÍDNÍ UČITEL, znalost
Aj vítána,
Úvazek 1,0
Může i učitel s aprobací pro
2. st. (možno kombinovat s
úvazkem na 2. stupni)
Plný stav
VOLNÉ MÍSTO
nástup: srpen 2017,
výuka anglického jazyka,
matematiky, popř. tělesné
výchovy
Úvazek 1,0
(možno kombinovat s
úvazkem na 1. stupni)

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.

Plný stav


Vychovatelka školního klubu

Plný stav

Zaměstnanec provozu školy

Plný stav

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

