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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 3/2018 na obsazení pracovního místa

ODBORNÁ PRACOVNICE/ODBORNÝ PRACOVNÍK
DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Charakteristika vykonávané práce:
Pracovní funkce zaměřená na vzájemnou koordinaci a řízení aktivit dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
včetně vedení externích zaměstnanců (tj. lektorů dalšího vzdělávání, metodiků a ostatních expertů), na vytváření obsahu
dalšího vzdělávání a na podporu profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení,
příp. na podporu profesního rozvoje jiných cílových skupin.

Náplň práce:
▪ tvorba vzdělávací nabídky a vzdělávacích programů s cílem profesního rozvoje pedagogických pracovníků
(tj. učitelů, vedoucích pedagogických pracovníků, vychovatelů, asistentů pedagoga, pedagogů volného času
a ostatních pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol a dalších školských zařízení)
▪ komplexní zpracování podkladů pro akreditační řízení MŠMT
▪ vlastní organizace vzdělávacích programů a jiných forem podpory rozvoje pedagogických pracovníků včetně
zabezpečení jejich publicity a evaluace
▪ sledování aktuálního vývoje v oblasti DVPP, získávání nejnovějších informací o metodách a formách práce
ve vzdělávání dětí a žáků v různých vzdělávacích oborech
▪ poskytování poradenství v oblasti profesního rozvoje pedagogických pracovníků, rozvoje škol a školských zařízení
▪ odborná i organizační realizace projektů financovaných ze strukturálních fondů EU (případně z jiných vnějších
zdrojů) zaměřených na oblast profesního rozvoje zaměstnanců škol a školských zařízení
▪ vedení související dokumentace včetně podkladů pro personální a mzdovou agendu externích zaměstnanců

Požadujeme:
▪
▪
▪
▪

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
občanskou a morální bezúhonnost
uživatelská znalost práce s MS Office 2013 (Word, Excel, PowerPoint)
řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič, časté pracovní cesty)

Očekáváme:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

vysoké pracovní nasazení, odolnost vůči stresu, smysl pro týmovou práci
výborné komunikační, prezentační a organizační dovednosti
samostatnost, zodpovědnost a časovou flexibilitu
koncepční a odborný přístup k vykonávané práci
zájem o rozvoj vlastních profesních dovedností
základní orientaci ve školské problematice:
- zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) – především téma RVP, ŠVP; děti, žáci a studenti s SVP
- zákon č. 563/2004 Sb. (zákon o pedagogických pracovnících) ) – především požadavky na kvalifikaci
pedagogických pracovníků
- vyhláška č. 317/2005 Sb. (o DVPP), akreditační řízení DVPP na MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsivzdelavani/akreditace-v-systemu-dvpp)
- základní orientaci v DVPP alespoň v některé vzdělávací oblasti (tzn. témata, lektoři, směry dalšího rozvoje apod.)
- vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výhodou:
▪ odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost na ZŠ či SŠ a související praxe; příp. praxe a vzdělání
v oblastech speciální nebo sociální pedagogika, andragogika
▪ zkušenosti s realizací a řízením projektů ve školství, orientace ve výzvách OP VVV pro MŠ, ZŠ, SŠ – Podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování (šablony)
▪ zkušenosti s vedením pracovních týmů, s facilitací či moderací
▪ aktivní znalost anglického jazyka (min. úroveň B1 dle SERR)

Nabízíme:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

pracovní úvazek 100 %
pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou tří měsíců
možnost seberealizace, osobního i profesního růstu
místo výkonu práce Opava, Hany Kvapilové 20
pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, zdravotní volno v rozsahu 3 dnů
stravenky, příspěvek na penzijní připojištění nebo na doplňkové penzijní spoření
služební notebook a mobilní telefon
nástupní mzda v rozpětí od 24.900 Kč do 30.200 Kč v závislosti na dosaženém vzdělání a uznané praxi

Předpokládaný nástup:
▪ po ukončení výběrového řízení dle dohody, nejpozději k 1. 4. 2019

Obsah přihlášky do výběrového řízení:
▪ přihláška s uvedením jména a příjmení, adresy bydliště, telefonního a e-mailového kontaktu (viz formulář přihlášky)
▪ profesní životopis v povinné struktuře:
- osobní údaje
- dosažené vzdělání (uveďte pouze nejvyšší dosažené vzdělání)
- průběh dosavadního zaměstnání (uvádějte chronologicky od nejaktuálnější pracovní pozice včetně
zaměstnavatele, období zaměstnání a stručného popisu pracovních činností)
- odborné znalosti a dovednosti včetně údajů o dalším vzdělávání
- kontakty na poskytnutí referencí (nepovinný údaj)
- pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (nepovinný údaj)
▪ výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo kopie)
▪ ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášku a výše uvedené materiály zasílejte do 20. 12. 2018 v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení – DVPP
(Opava)“ na adresu KVIC Nový Jičín, Daniela Vindišová, Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín.
Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Zaslané doklady budou uchazečům vráceny jen v případě uvedení tohoto požadavku v přihlášce.
Uchazeči vybraní na základě zaslaných materiálů budou pozváni k ústnímu pohovoru.
Bližší informace: Daniela Vindišová, tel.: 595 538 132, e-mail: daniela.vindisova@kvic.cz.

V Novém Jičíně dne 28. 11. 2018

PaedDr. Petr Habrnál, v. r.
ředitel organizace

