
Výběrové řízení - učitel pro I. stupeň základní školy 

Základní škola v Zámrsku přijme učitele na plný úvazek s odpovídající kvalifikací učitele pro I. stupeň 
základní školy s plánovaným nástupem 1. září 2017. 

Požadujeme: 

 vzdělání splňující podmínky Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

 ochota zapojit se do rozšiřujících aktivit školy 

 dobrá znalost práce s PC 

 samostatnost, profesionalita, loajalita, morální a občanská bezúhonnost a zodpovědnost 

 dobrá znalost anglického jazyka 

 znalost hry na jeden hudební nástroj 

 práce s webovými stránkami v uživatelském rozsahu (vkládání textu a obrázků) 

Nabízíme: 

 Práci na plný úvazek, v příjemném prostředí a vstřícném kolektivu. 

V případě zájmu je nutné doložit: 

 strukturovaný životopis 

 doklady:  
- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání  
- kopie dokladů o jazykových zkouškách, popřípadě kurzech 
- kopie dokladů o dalším profesním vzdělávání 
- případně doklad o praxi v oboru 

 Popište, jak si představujete činnost učitele málotřídní školy v naší obci nad rámec běžných vyučovacích 
povinností. Co můžete obci v tomto směru nabídnout a jste ochoten/ochotna se do další činnosti zapojit? 
(rozsah max. 1 strany A4) 

Neúspěšným uchazečům vrátíme zaslané ověřené kopie dokumentů o nejvyšším dosaženém vzdělání 
doporučenou poštou. 

Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů. 

Průvodní dopis se strukturovaným životopisem a ostatními doklady prosím zasílejte nebo doručte do 28. července 
2017  (termín doručení) na poštovní adresu: 

Základní škola Zámrsk 
k rukám ředitelky školy Mgr. Jarmily Jandové 
565 43  Zámrsk 3 

Obálku označte heslem „ Výběrové řízení  - NEOTEVÍRAT“ 

Výběrového řízení proběhne v termínu do 1. srpna.2017, ústní pohovor s vybraným uchazečem / vybranými 
uchazeči (v případě rovnosti nabídek) do 4.srpna.2017. 

Všichni uchazeči budou o výsledku výběrového řízení neprodleně písemně informováni.  

Kontakt: tel.:  mob.: 733 603 982, e-mail: jandova.jara@seznam.cz   

 V Zámrsku, dne 11.7.2017 

Mgr. Jarmila Jandová, ředitelka školy 


