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 NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA v ZŠ Písařov 

Pracovní pozice: ASISTENT/KA PEDAGOGA, úvazek 0,750 (30 hodin týdně) a 

VYCHOVATELKA ŠKOLNÍ DRUŽINY, úvazek 0,125 (5 hodin týdně)  
 

- platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě (7. - 8. platová třída, platový stupeň dle délky praxe)  

Požadavky na uchazeče:  

vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění, pedagogická praxe 

výhodou, bezúhonnost, čistý trestní rejstřík, zdravotní způsobilost, 

pracovní doba v rozmezí: 7,00 – 14,30 hodin – dle směn ve školní družině (5 dní v týdnu), 

předpokládaný nástup 1. 2. 2023,  

pracovní smlouva na dobu určitou do 31. 8. 2023 s tříměsíční zkušební dobou 

 

Požadované vzdělání:  

- střední vzdělání s výučním listem nebo jen vzdělání základní, podmínkou je absolvování 

kvalifikačního kurzu pro asistenty pedagoga, 

- střední vzdělání s maturitou a odpovídající pedagogické vzdělání (SŠ, VOŠ nebo VŠ zaměřenou 

na pedagogiku nebo alespoň kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga – je možné je možné zahájit 

studium při výkonu uvedené pozice) 

- praxe v pedagogickém oboru výhodou. 

 

Co nabízíme: 

práci v příjemném pracovním kolektivu, finanční příspěvek na stravování z FKSP, možnost vedení 

zájmového kroužku v rámci školní družiny dle zaměření uchazeče/uchazečky 

 

Předpokládaná náplň práce: 

pomoc při výchovné a vzdělávací činnosti a pomoc při komunikaci se žáky, pomoc žákům v adaptaci na 

školní prostředí. Výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi a žáky nebo studenty 

podle stanovených vzdělávacích programů a pokynů učitele. Pomoc žákům při výuce a při přípravě na 

výuku, nezbytná pomoc žákům při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou, 

další činnosti dle pokynů ředitele školy. 

Žádosti o pracovní místo a strukturovaný životopis zasílejte na níže uvedenou adresu nebo na e-

mail: zs.pisarov@email.cz (předmět e-mailu označte: „ŽÁDOST O PRACOVNÍ MÍSTO 2023“) 
 

Žádosti budou přijímány průběžně od 4.1.2023. Vybraní uchazeči budou kontaktováni, v případě potřeby 

pozváni na pohovor. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit a to i 

bez udání důvodu. Zaslané přihlášky a životopisy slouží výhradně k výběrovému řízení, po ukončení řízení 

nebudou uchazečům vráceny a budou skartovány. 

Adresa pro zaslání žádosti: Základní škola a mateřská škola Písařov, příspěvková organizace, Písařov 70, 

789 91, IČ zaměstnavatele: 750 294 72. Kontaktní osoba: Jiří Pavlas, tel. 724 187 195 

 

V Písařově 4.1.2023     Mgr. Jiří Pavlas, MBA 

ředitel ZŠ a MŠ Písařov 
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