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ZVEŘEJNĚNÍ NABÍDKY VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA 
 

Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace  
zastoupená ředitelkou Mgr.  Helenou Krumpovou 
oznamuje  dne 22.01. 2020  
nabídku  na obsazení pracovního místa 

učitelky 1. stupně základní školy – nástup od 10.02.2020 
                                                         – úvazek asi 0,5 (10 – 12 hodin PPČ) 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 

 

1.    Požadované vzdělání: Vysokoškolské – Učitelství pro 1.st. ZŠ nebo Speciální pedagogika 

       - 

       Splnění předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka 

       § 3, § 4   a odborná  kvalifikace dle §7 Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických  

                                        pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění 

2.    Požadované znalosti a dovednosti: 
        -  znalost anglického jazyka (alespoň mírně pokročilý) 
        -  znalost práce na PC 
        -  zodpovědnost, pečlivost 
        -  samostatnost 
        -  kreativita, aktivita 
        -  pozitivní přístup k dětem 
 
Později možnost částečného úvazku ve školní družině,  prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou 
Uchazeč / Uchazečka  
Zašle ředitelce školy:  

1. Životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních 
              a o odborných znalostech a dovednostech, kontakt (telefon, E- mail, adresa) 
       2.   Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (oskenovat) 
       
Požadované doklady je nutno doručit poštou nebo elektronicky nejpozději do 31.01.2020  

 
Obálku prosím adresujte: 

    

Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace 
Mgr. Helena Krumpová 
Bohuslavice 68, 789 72  Dubicko 
 
E-mail: bohuslavicezs@seznam.cz 
 

Pokud nás Vaše nabídka zaujme, budete pozván/a na ústní pohovor. K ústnímu pohovoru s sebou přineste: 

 
1. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie) 
2. Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie) 

 
V Bohuslavicích dne 22.01.2020                                               Mgr. Helena Krumpová 

                                                                                                                 ředitelka 
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Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů 
 

Včetně poslední změny zákonem č. 379/2015 Sb., s účinnosti od 12. 1. 2016  

 

§ 3 

 

Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka 
 

(1) Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo splňuje tyto předpoklady: 

 

 

a) je plně způsobilý k právním úkonům, 

b) má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, 

c) je bezúhonný, 

d) je zdravotně způsobilý a 

e) prokázal znalost českého jazyka, není-li dále stanoveno jinak.  

 

(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen 

 

 

a) za úmyslný trestný čin, nebo 

b) za trestný čin nedbalostní spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti pedagogického pracovníka, 

 

pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen. 

 

(3) Bezúhonnost prokazuje fyzická osoba před vznikem pracovněprávního vztahu předložením výpisu z 

evidence Rejstříku trestů; výpis nesmí být starší než 3 měsíce. 

 

(4) V průběhu trvání pracovněprávního vztahu je pedagogický pracovník povinen informovat do deseti 

pracovních dnů ředitele školy nebo ředitele zařízení sociálních služeb o tom, že byl pravomocně odsouzen za 

trestný čin, jímž by mohl pozbýt předpoklad bezúhonnosti; do jednoho měsíce od nabytí právní moci rozsudku 

předloží pedagogický pracovník nový výpis z evidence rejstříku trestů. 

 

(5) Posuzování předpokladu podle odstavce 1 písm. d) se řídí zvláštním právním předpisem.3) 

 

(6) Uznávání odborné kvalifikace a splnění předpokladu bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti u státních 

příslušníků členských států Evropské unie, případně jejich rodinných příslušníků, a státních příslušníků ostatních 

států, kteří jsou v členském nebo jiném státě oprávněni konat přímou pedagogickou činnost, se řídí zvláštními 

právními předpisy4). 

 

§ 7 

 

Učitel prvního stupně základní školy 
 

(1) Učitel prvního stupně základní školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným 

studiem 
 

a) v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 

prvního stupně základní školy, 

 

b) v akreditovaném magisterském studijním programu  studijního oboru pedagogika, případně v akreditovaném 

studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy, vychovatelství 

nebo pedagogiku volného času, a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou 

školou a zaměřeném na přípravu učitelů prvního stupně základní školy, 

 

c) v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 

všeobecně-vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy nebo na přípravu učitelů všeobecně-

vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy a všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy a 
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1. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na 

přípravu učitelů prvního stupně základní školy, nebo 

2. doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace podle § 22 odst. 2 (dále jen "doplňující studium 

k rozšíření odborné kvalifikace"), 

 

d) v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 

všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání 

uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů prvního stupně základní školy, 

 

e) v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 

základní umělecké školy studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, 

 

f) v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti umění studijního oboru umělecko - 

pedagogického zaměření, který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu, 

 

g) podle § 12 jen pro výuku cizího jazyka, nebo 

 

h) podle odstavce 2 písm. a) nebo b). 

 
 

 

 


