Dětský domov se školou a základní škola, Tyršova 7, 517 41 Kostelec nad Orlicí
státní příspěvková organizace
IČO: 60884754
tel.č.: 491 113 530
fax č.: 494 321 689
E -mail: dds.kostelec@tiscali.cz

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Ředitel Dětského domova a Základní školy, Tyršova 7, Kostelec nad Orlicí,
státní příspěvkové organizace

Vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo

„Vychovatel/vychovatelka - pedagogický pracovník“
Předpokládaný nástup na pracovní místo ihned nebo dle dohody.
PP na dobu určitou - 3 roky (s možností změny na dobu neurčitou)
Platové zařazení dle přílohy č. 7 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
- platová třída 9 -11 dle dosažené praxe

Požadavky :
•
•
•
•
•
•

vzdělání ve smyslu zákona čís. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů (dále jen zákon) - minimálně střední vzděláni s maturitou
kvalifikační kurz speciální pedagogiky
praxe v oboru minimálně 5 let
bezúhonnost, dobrý zdravotní stav
orientace v aktuální situaci školské a sociální oblasti vítána
osobnostní předpoklady - empatie, samostatnost, svědomitost, zodpovědnost, flexibilita,
kreativita, komunikační dovednosti, ochota se dál vzdělávat

K přihlášce přiložte :
•
•
•
•
•
•

kopie dokladů o dosaženém vzdělání
doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe včetně pracovního zařazení
strukturovaný profesní životopis
výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro dané pracovní místo včetně psychologického
posudku (ne starší 2 měsíců)
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
v platném znění

Náležitosti písemné přihlášky :
Název výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu (příp. korespondenční adresa), kontaktní spojení - telefonní čísla a e-mail,
vlastnoruční podpis.
Ředitel školy si vyhrazuje právo toto výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu nebo
nevybrat žádného uchazeče.
Obálku označte slovy : „Vychovatel/vychovatelka - pedagogický pracovník“ - neotvírat!
Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 06.06.2018 do 14 hodin na adresu :
DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí, Tyršova 7, 517 41 Kostelec nad Orlicí
V Kostelci nad Orlicí, dne 22.05.2018

PhDr. Jan Vodička
ředitel DDŠ a ZŠ
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