STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PLYNÁRENSKÉ PARDUBICE
Poděbradská 93, 530 09 Pardubice
tel.: 466 798 641; fax: 466 798 655
sekretariat@souplyn.cz; www.souplyn.cz

Střední škola, jejíž činnost vykonává Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, zastoupené
ředitelem Mgr. Martinem Valentou, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:

ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ

Místo výkonu práce:

Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice

Předpokládaný nástup:

27. 8. 2018 nebo dle dohody

Požadavky:










Odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka v souladu s
§ 2 odst. 1 a odst. 2 písm. j) a § 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o
změně některých zákonů, v platném znění.
VŠ vzdělání technického směru nebo odborná kvalifikace se zaměřením na plynárenství,
případně kvalifikace stavebního nebo strojního zaměření nebo kvalifikace v oboru elektro.
Znalost školské problematiky a odpovídajících právních předpisů včetně pracovně právních
vztahů.
Praxe na pozici pedagogického pracovníka střední školy v délce trvání minimálně 5 let.
Organizační, řídicí a komunikační schopnosti a schopnost samostatné i týmové práce.
Uživatelská znalost práce na PC na úrovni středně pokročilý.
Řidičský průkaz skupiny B.
Časová flexibilita a loajalita k zaměstnavateli.

Ve výběrovém řízení budou zvýhodněni uchazeči, kteří mohou prokázat:






Předchozí praxi při výkonu pracovní činnosti zástupce ředitele SŠ pro praktické vyučování.
Zkušenosti s tvorbou a koordinací projektů ESF - OP VK, OP VVV (KAP).
Zkušenosti s organizací závěrečných zkoušek a s tvorbou ŠVP.
Zkušenosti s tvorbou výukových programů a s organizací aktivit v rámci doplňkové činnosti
školy.
Úspěšné ukončeni Studia pro vedoucí pedagogické pracovníky podle § 7 vyhlášky č.
317/2005 Sb. příp. Bc. studia oboru Školský management.




Znalost právních předpisů a technických norem (TPG, TD, TIN) v oblasti plynárenství.
Znalost AJ, případně dalšího cizího jazyka.

K přihlášce přiložte:








Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o
státní závěrečné zkoušce) příp. kopie dokladů o dalším vzdělávání.
Doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např.
kopie pracovní smlouvy, potvrzeni zaměstnavatelů atd.)
Strukturovaný profesní životopis.
Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo zástupce ředitele střední
školy.
Písemnou koncepci rozvoje školy se zaměřením na výuku odborného výcviku a další aktivity
školy s přihlédnutím k zaměření školy v rozsahu max. 4 stran strojopisu (A4).
Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve
smyslu zákona č, 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Obálku s doklady opatřete viditelným nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT!“ a doručte osobně
na sekretariát ředitele školy nebo zašlete poštou na adresu Střední odborné učiliště plynárenské
Pardubice, Poděbradská 93, 530 09 Pardubice nejpozději do středy 16. května 2018 do 12:00 hod.
Bližší informace Vám sdělí Mgr. Martin Valenta, tel. 606 483 745 nebo e-mail: valenta@souplyn.cz
Součástí výběrového řízení bude osobní pohovor.
Ředitel školy si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení bez udání důvodů.

V Pardubicích 10. dubna 2018
Mgr. Martin Valenta, ředitel školy

