ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADIŠTKO, OKRES PRAHA-ZÁPAD
Školní 33, 252 09 Hradištko – www.zshradistko.cz
Jsme malá škola, ale rosteme,
a tak nám každou chvíli chybí

UČITEL

- nástup od srpna/září je vhodný pro uchazeče s kvalifikací pro:
– 1. stupeň
– Hudební, výtvarná, tělesná výchova
– Anglický, německý jazyk, příp. jiný jazyk
– Speciální pedagog
– Informatika

Oceníme:

tvořivou, pracovitou, svědomitou, komunikativní a přátelskou osobu
s organizačními schopnostmi, dobrými nápady, schopnou pracovat na PC

a laskavě důsledným přístupem k dětem, uměním přijímat nové výzvy,
pracovat na sobě, učit se spolu s žáky a ostatními pedagogy...

Nabízíme:
- práci na celý úvazek

– přívětivou atmosféru menší školy na venkově,
– výrazně spolupracující rodiče, žáky a kolegy
– podporu profesního růstu, možnost studia
– spolupráci na projektech, možnost seberealizace v rámci vlastních
kroužků, benefity v rámci FKSP aj., 8 týdnů dovolené
– pro kvalifikované učitele s přímo navazující předchozí učitelskou
praxí nabízíme nástup od 1. srpna!!!
– čím dál lepší platové ohodnocení / nástupní plat od 30.930,-, při
započtené praxi i více – až 40.000,- při celém úvazku

Kvalifikace:

- kvalifikace je dána zákonem 563/2005 Sb. o pedg. pracovnících
- ale zároveň povinností zajistit provoz školy
- ideální varianta – VŠ (Mgr.) pdg. směru před i po dokončení
- schůdná varianta – VŠ (Mgr./Bc) ostatní i před dokončením
- ostatní + dlouholetá praxe ve školství, v příbuzném oboru atp.

E-MAIL: job@zshradistko.cz
TELEFON: 734 738 442
Do týmu Vás zve, Ondřej Hynek, ředitel školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADIŠTKO, OKRES PRAHA-ZÁPAD
Školní 33, 252 09 Hradištko – www.zshradistko.cz
ZÁROVEŇ HLEDÁME UCHAZEČE

ASISTENT/KA PED.
VYCHOVATEL/KA
- MOŽNÉ I VE SPOLEČNÉ KOMBINACI

Oceníme:

tvořivou, pracovitou, svědomitou, komunikativní a přátelskou osobu
s organizačními schopnostmi, dobrými nápady, schopnou pracovat na PC

a laskavě důsledným přístupem k dětem, uměním přijímat nové výzvy,
pracovat na sobě, učit se spolu s žáky a ostatními pedagogy...

Nabízíme:

- spíše zkrácený úvazek – podle aktuálních podmínek u každé cca 0,4 – 0,8

(ale zpravidla lze zkombinovat)

– přívětivou atmosféru menší školy na venkově,
– výrazně spolupracující rodiče, žáky a kolegy
– podporu profesního růstu, možnost studia
– spolupráci na projektech, možnost seberealizace v rámci vlastních
kroužků, benefity v rámci FKSP, 8 týdnů dovolené
– čím dál lepší platové ohodnocení / nástupní plat AP od 23.000,- Kč,
resp. ŠD 29.000,- Kč při celém úvazku

Kvalifikace:

- kvalifikace je dána zákonem 563/2005 Sb. o pedg. pracovnících
- ale zároveň povinností zajistit provoz školy
- ideální varianta – SŠ pdg. směru před i po dokončení
- schůdná varianta – SŠ ostatní i před dokončením, doplňující kurzy
- ostatní + dlouholetá praxe ve školství, v příbuzném oboru atp.

E-MAIL: job@zshradistko.cz
TELEFON: 734 738 442
Do týmu Vás zve, Ondřej Hynek, ředitel školy

