1. varianta

Učitel/ka 1.stupeň – ZŠ Zvole
Základní škola Zvole, příspěvková organizace Zvole č. 84,
Kraj Vysočina

Požadavky:

způsobilost k právním úkonům - občanská a morální bezúhonnost
kvalifikační předpoklady podle zákona č. 563 / 2004 Sb.,učitelství pro 1.st.,
doklad potvrzující znalost anglického jazyka,
praxe na malotřídní škole vítána,
fyzická způsobilost pro výkon práce, aktivní přístup k práci, spolehlivost, pečlivost,
flexibilita, komunikativnost - pozitivní vztah k dětem, hra na hudební nástroj výhodou
V případě zájmu zasílejte strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem na emailzszvole@centrum.cz, či volejte na telefon 777 787 587
Požadujeme:
minimální požadované vzdělání: učitelství pro 1.st.
Nabízíme:
adresa pracoviště: Zvole č. 84, 592 56
typ pracovního úvazku: HPP úvazek 0,5
datum nástupu: 25. 8. 2017
Další důležité informace o nabídce práce:
počet volných pracovních míst: 0,5 úvazek
datum zveřejnění nabídky práce: 3.7. 2017
jméno zaměstnavatele: Základní škola Zvole, příspěvková organizace, IČ: 75022087
obor: Výchova a vzdělávání

Vychovatelka družiny – ZŠ Zvole
Základní škola Zvole, příspěvková organizace Zvole č. 84,
Kraj Vysočina

Požadavky:

způsobilost k právním úkonům - občanská a morální bezúhonnost
kvalifikační předpoklady podle zákona č. 563 / 2004 Sb., střední pedagogická škola
praxe v družině,
fyzická způsobilost pro výkon práce, aktivní přístup k práci, spolehlivost, pečlivost,
flexibilita, komunikativnost - pozitivní vztah k dětem, hra na hudební nástroj a znalost
anglického jazyka výhodou
V případě zájmu zasílejte strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem na emailzszvole@centrum.cz, či volejte na telefon 777 787 587
Požadujeme:
minimální požadované vzdělání: střední pedagogické.
Nabízíme:
adresa pracoviště: Zvole č. 84, 592 56
typ pracovního úvazku: HPP úvazek 0,5
datum nástupu: 25. 8. 2017
Další důležité informace o nabídce práce:
počet volných pracovních míst: 0,5 úvazek
datum zveřejnění nabídky práce: 3.7. 2017
jméno zaměstnavatele: Základní škola Zvole, příspěvková organizace, IČ: 75022087
obor: Výchova a vzdělávání

-------------------------------------------------------------------------------2. varianta:

Na základě zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, nabízíme volné
pracovní místo na učitelku 1. stupně s úvazkem 0, 5 a dále pracovní pozici vychovatelky
družiny s úvazkem 0, 5 – obě pozice nástup od 25.srpna 2017.

Požadavky na učitelku :
způsobilost k právním úkonům - občanská a morální bezúhonnost - kvalifikační předpoklady
podle zákona č. 563 / 2004 Sb.,učitelství pro 1.st., doklad potvrzující znalost anglického
jazyka, fyzická způsobilost pro výkon práce, aktivní přístup k práci, spolehlivost, pečlivost,
flexibilita, komunikativnost - pozitivní vztah k dětem, hra na hudební nástroj, praxe na
malotřídní škole vítána.
Jedná se o pozici učitele / učitelky malotřídní školy – úvazek 0,5 - 11 h. + 4h. dle šk.zákona
nařízené řed.školy přímé pedag.práce. Pracovní doba: Po-Pá dle rozvrhu.

Nepřímá ped.práce bude určena po dohodě.

11. platová třída

10 184,00 Kč

vysokoškolské vzdělání – magisterský
studijní program

Požadavky na vychovatelku :
způsobilost k právním úkonům - občanská a morální bezúhonnost - kvalifikační předpoklady
podle zákona č. 563 / 2004 Sb., vzdělání - v oblasti pedagogických věd zaměřené na
volnočasové aktivity dětí, fyzická způsobilost pro výkon práce , aktivní přístup k práci,
spolehlivost, pečlivost, flexibilita, komunikativnost - pozitivní vztah k dětem, hra na hudební
nástroj vítána, pohybové a organizační dovednost, přehled o volnočasových aktivitách.
Jedná se o pozici vychovatelky družiny v malotřídní škole na 0,5 úvazek. Pracovní doba:
12:15 h.-15:15 h. – 15 hodin týdně přímé ped.práce. Nepřímá ped.práce bude určena po
dohodě.

9.

platová třída

10 000,00 Kč

vyšší odborné vzdělání

Upřednostníme zájemce z blízkého okolí, z důvodů nutnosti dojíždění vlastním autem, pro
zajištění každodenního provozu v odpoledních hodinách.

Zájemci, hlaste se přímo na ZŠ Zvole, na telefonu 777 787 587 nebo zašlete žádost a
podrobný životopis na e-mailovou adresu školy – zszvole@centrum.cz a to do 20. července
2017.
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