Ředitel Základní školy, Trutnov, Komenského 399 vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení pracovního místa
učitel / učitelka českého jazyka – 2. stupeň ZŠ
Charakteristika nabízeného pracovního místa:
Sjednaný druh práce:
Místo výkonu práce:
Nástup do práce:
Pracovní poměr:
Pracovní úvazek:

učitel
Základní škola, Trutnov, Komenského 399
předběžně od září 2021, nástup do práce na konci srpna 2021
s výhledem na dobu neurčitou
1,0

Požadavky na uchazeče dle zákona č. 563/2004 Sb., zákona o pedagogických pracovnících a
souvisejících pracovně právních předpisů:








fyzická osoba, která dosáhla min. 24 let věku
občan ČR nebo cizí státní občan s trvalých pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčují bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský
stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
doložená odborná kvalifikace dle § 16, zákona č. 563/2004 Sb., zákona o pedagogických pracovnících
v platném znění
další požadavky: požadované vzdělání VŠ (pedagogické zaměření), aprobace český jazyk pro 2. stupeň
ZŠ, práce na PC (Word, Excel) a interaktivních tabulích (Active Inspire)

Náležitosti přihlášky:




jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, kontaktní telefon a e-mail, datum a podpis,
strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech,
kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 31. května 2021 na adresu školy. Obálku
označte slovy: „Výběrové řízení – učitel / učitelka Čj“ nebo na e-mail: reditelstvi@zskomtu.cz do předmětu
zprávy napište Výběrové řízení – učitel / učitelka Čj.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Datum konání výběrového řízení
je stanoveno na 1. června 2021, uchazeči budou informováni podrobněji na základě přihlášky. Všechny náklady
spojené s účastí ve výběrovém řízení nese uchazeč / uchazečka. O výsledku výběrového řízení budou uchazeči
/ uchazečky informováni 1. června 2021 prostřednictvím kontaktního e-mailu, který uvedou v přihlášce.

V Trutnově dne 10. března 2021

Mgr. Petr
Horčička

Digitálně
podepsal Mgr.
Petr Horčička
Datum: 2021.03.10
12:11:01 +01'00'

