Základní škola a mateřská škola Cejle,
příspěvková organizace
Cejle 116, 588 51 Batelov
zsams.cejle.cz

Ředitelka ZŠ a MŠ Cejle, p. o.
Cejle 116, 588 51 Batelov

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic

Učitel/ka ZŠ, vychovatel/ka ŠD

Nástup: 28. 8. 2018 (pracovní poměr na dobu určitou do 27. 8. 2019 s možností prodloužení)

Mzda: 24 819 Kč – 29 896 Kč
Učitel / ka ZŠ 8 279 Kč – 10 796 Kč
Vychovatel / ka ŠD 16 540 Kč – 19 100 Kč

Úvazek: 0,99
Učitel / ka ZŠ 0,32
Vychovatel / ka ŠD 0,67

Pracovní doba:
Učitel / ka ZŠ dle rozvržení výuky, časově navazuje školní družina
Vychovatel / ka ŠD 12:00 – 17:00

Požadavky na uchazeče:
věk nad 18 let
způsobilost k právním úkonům
občanská a morální bezúhonnost
fyzická způsobilost pro výkon práce
aktivní přístup k práci, spolehlivost, pečlivost, flexibilita, komunikativnost, kreativita
Email: zs.cejle@seznam.cz

Tel.:567316140

IČ: 75022117

Číslo účtu: 4200325158/6800

Základní škola a mateřská škola Cejle,
příspěvková organizace
Cejle 116, 588 51 Batelov
zsams.cejle.cz

znalost práce na PC
pozitivní vztah k dětem
schopnost výuky anglického jazyka, hudební výchovy a tělesné výchovy (součástí TV je bruslení a lyžařský
výcvik) na 1. stupni ZŠ
schopnost výuky na malotřídní škole (AJ 1. a 2. roč., AJ 3. až 5. roč., TV 1. až 5. roč., HV, 1. až 5. roč.)
základy hry na hudební nástroj výhodou (nejlépe kytara)
osvědčení instruktora lyžování výhodou

kvalifikační předpoklady:
kvalifikační předpoklady podle zákona č. 563 / 2004 Sb.
doklad potvrzující znalost anglického jazyka

Zaměstnanecké benefity: Stravování ve školní jídelně

Preferujeme uchazeče o obě nabízené pozice!
V případě zájmu zašlete do 9. dubna 2018 strukturovaný životopis s uvedenými kontaktními údaji na
email zs.cejle@seznam.cz, případně předejte osobně vedení školy. Jedná se o nabídku zaměstnání, nikoliv o
příslib zaměstnání.

Výběrové řízení proběhne v druhé polovině dubna 2018.

V Cejli dne 8. března 2018

Mgr. Ing. Marta Kozdas
ředitelka školy
Email: zs.cejle@seznam.cz

Tel.:567316140

IČ: 75022117

Číslo účtu: 4200325158/6800

