Základní škola Hodonín, Mírové náměstí 19 a Základní škola Hodonín, Vančurova 2
Vyhlašují ve spolupráci s městem Hodonínem

Výběrové řízení na pozici „ŠKOLNÍ PSYCHOLOG“ – 2 pracovní místa
Místo výkonu práce
1. Školní psycholog, úvazek 1,00 na ZŠ Hodonín, Mírové nám. 19
2. Školní psycholog, úvazek 1,00 na ZŠ Hodonín, Vančurova 2
Náplň práce
Dle přílohy č. 3, III. K vyhlášce č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních (diagnostika, depistáž, konzultační, poradenské a intervenční práce, metodická
práce a vzdělávací činnost).
Kvalifikační předpoklady
1. Ukončené vysokoškolské (magisterské) vzdělání v oboru psychologie dle zákona 563/2004 Sb.
O pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
2. Způsobilost k právním úkonům,
3. Znalost českého jazyka,
4. Bezúhonnost,
5. Zdravotní způsobilost
Výhodou
Praktické zkušenosti v oboru, komunikační a organizační schopnosti, asertivní jednání, schopnost samostatné i týmové práce, příjemné vystupování, flexibilita.
Pracovní poměr
Na dobu určitou = 1 rok, s vyhlídkou možnosti prodloužení pracovního poměru.
Předpokládaný nástup
Od 3. září 2018, případně dle dohody.
Platové podmínky
Dle současné platné legislativy.
Náležitosti přihlášky
1. Osobní údaje (jméno a příjmení, titul, datum narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
kontaktní údaje – telefon a e-mail), datum a podpis.
2. Strukturovaný životopis.
3. Originál výpisu z evidence rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce.
4. Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
5. Souhlas pro členy výběrové komise s nahlížením do osobních údajů a se zpracováním v míře
nezbytné pro průběh výběrového řízení.

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu Základní škola Hodonín, Vančurova 2, Hodonín 695
04 do 28. srpna 2018 nebo předejte osobně 28. srpna 2018 na ZŠ Hodonín Vančurova od 8.00 do 12.00.
Obálku označte „VŘ – školní psycholog – NEOTVÍRAT“
Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení.
Otvírání obálek a pohovory s uchazeči proběhnou ve čtvrtek 30. srpna od 13.00 na ZŠ Hodonín Vančurova. Dejte vědět, pokud se pohovoru nemůžete ze závažných důvodů zúčastnit, pokusíme se najít rozumné řešení.

V Hodoníně 6. srpna 2018

