Výběrové řízení č. 01/2018 na pozice „asistent pedagoga“
Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov vyhlašuje výběrové řízení na pozice asistenta pedagoga pro
základní školu speciální – pracoviště SPC N 454/54.
Nabízíme:
dvě volné pracovní pozice: asistent pedagoga
pracovní úvazek na dobu určitou po dobu 1 roku s možností prodloužení
příjemné pracovní prostředí
Mzdové zařazení:
-

8. platová třída dle Vnitřního mzdového předpisu školy
zvláštní příplatek
osobní příplatek

Požadavky na pozici:
-

úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka dle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (dále jen zákon) v platném znění.

Požadujeme:
-

zájem o práci s žáky nebo studenty se zdravotním a mentálním postižením
otevřenost vůči novým pracovním postupům
schopnost týmové spolupráce
specializace, další vzdělávání a praxe v oblasti speciální pedagogiky výhodou

V případě zájmu je nutné doložit:
-

průvodní dopis, v němž bude specifikována motivace k získání místa asistenta pedagoga
strukturovaný životopis v českém jazyce

doklady:
 kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně kopie dokladu o absolvování studia pro asistenty pedagoga
 kopii výpisu z rejstříku trestu (lze nahradit čestným prohlášením a doložit až dodatečně)
Zaslané dokumenty se nevrací. Osobní materiály, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány.
Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech. První kolo proběhne bez účasti zájemců o zaměstnání pouze na základě zaslaných
dokumentů a splnění kvalifikačních požadavků. Vybraní (postupující) zájemci z 1. kola výběrového řízení budou pozváni emailem nebo telefonicky k osobnímu jednání.
Plánovaný nástup: leden 2019
Průvodní dopis se strukturovaným životopisem a ostatními doklady prosím zasílejte poštou, emailem nebo odevzdejte osobně do
15. listopadu 2018 do 15:00 hod. Přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny a skartovány.
Obálku označit „NEOTVÍRAT – ASISTENT PEDAGOGA“
Doručovací adresa:
Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov
k rukám Dity Dybalíkové
Hlubčická 11
794 01 Krnov
Email: dita.dybalikova@specialniskoly.cz
Bližší informace: Dita Dybalíková, dita.dybalikova@specialniskoly.cz 775 708 337

Výběrové řízení č. 5/2017 na pracovní pozici „učitel/ka střední školy“ a „učitel/ka
základní školy“
Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitel/učitelka střední
školy (obory vzdělání: Jednoletá a dvouletá praktická škola) a učitel/učitelka základní školy v Krnově. Škola je zřízená pro žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami.
Nabízíme:
učitel/učitelka základní školy
plný pracovní úvazek na dobu 1 roku s možností prodloužení, se zkušební dobou 3 měsíce,
učitel/učitelka střední školy
plný pracovní úvazek na dobu 1 roku s možností prodloužení, se zkušební dobou 3 měsíce
-

příjemné pracovní prostředí,
podpora a možnost dalšího vzdělávání.

Mzdové zařazení:
-

od 24.760,- Kč, zvláštní příplatek, osobní příplatek.

Požadavky na pozici:
předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů (dále jen zákon), v platném znění (škola zřízená pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)
Požadujeme:
-

zájem o práci se žáky se zdravotním postižením,
otevřenost vůči novým pracovním postupům, schopnost týmové spolupráce,
specializace, další vzdělávání a praxe v oblasti speciální pedagogiky výhodou.

V případě zájmu je nutné doložit:
-

průvodní dopis, v němž bude specifikována motivace k získání místa učitele/učitelky,
strukturovaný životopis v českém jazyce,
doklady:
 kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně kopie dokladu o státní závěrečné zkoušce a další doklady
osvědčující znalosti a dovednosti,
 kopii výpisu z rejstříku trestu (lze nahradit čestným prohlášením a doložit až dodatečně).

Zaslané dokumenty se nevrací. Osobní materiály, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány.
Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech. První kolo proběhne bez účasti zájemců o zaměstnání pouze na základě zaslaných
dokumentů a splnění kvalifikačních požadavků. Vybraní (postupující) zájemci z 1. kola výběrového řízení budou pozváni emailem nebo telefonicky k osobnímu jednání. Ostatní zájemci, kteří nebyli vybráni do 2. kola výběrového řízení, budou
obeznámeni.
Průvodní dopis se strukturovaným životopisem a ostatními doklady prosím zasílejte poštou, emailem nebo odevzdejte osobně
v budově základní školy na Hlubčické 11.
Obálku označit „NEOTVÍRAT - UČITEL“
Doručovací adresa:
Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov
k rukám Dity Dybalíkové
Hlubčická 11
794 01 Krnov
Bližší informace: Dita Dybalíková, dita.dybalikova@specialniskoly.cz, tel: 775 708 337

