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Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p.o. 
 

vyhlašuje  
 

výběrové řízení na obsazení funkce učitele přípravného ročníku 
 

 
 

 

Požadavky: 
• předpoklady pro výkon funkce a odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004  

     Sb., o pedagogických pracovnících (dokončené či probíhající pedagogické vysokoškolské 

magisterské      vzdělání pro učitele MŠ ) 
a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických 

věd zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy, 

b) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu studijního oboru 

pedagogika, případně v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na 

přípravu učitelů prvního stupně základní školy, vychovatelství nebo pedagogiku volného času, a vzděláním v 

programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů 

mateřské školy,c) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího programu 

vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy, 

c) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné 

školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu vychovatelů a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání 

uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy, 

e) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání 

v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy, 

f) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání 

v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu vychovatelů a vykonáním jednotlivé          zkoušky, která svým 

obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z předmětu zaměřeného na pedagogiku 

předškolního věku 

 

• schopnost pracovat s IT technikou na ZŠ (PC, interaktivní tabule, vytváření a práce s DUMy) 

• samostatné vedení vyučovací hodiny v přípravném ročníku 

• možná nadstavba pracovní doby – vedení kroužků, podílení se na pobytových kurzech 

• občanská a morální bezúhonnost 

• zdravotní způsobilost 

• organizační schopnosti 

• nástup do funkce od 01.09.2023 

 

Náležitosti přihlášky: 

• doklady o získání odborné kvalifikace 

• doklad o průběhu zaměstnání, potvrzený posledním zaměstnavatelem 
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• strukturovaný životopis 

• lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce, ne starší 2 měsíců 

• výpis z Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců (nebo doklad o jeho vyžádání) 

 

 

 

Přihlášky s přílohami zasílejte nebo osobně doručte do 21. dubna 2023 na adresu: sekretariát 

ZŠ Vinařská, Vinařská 1016/6, Ústí nad Labem, 400 01. Zalepenou obálku označte „Výběrové 

řízení ZŠ Vinařská – přípravný ročník“. 

 

 

 

 
Vyvěšeno dne:  10.03.2023 

Sejmuto bude:     21.04.2023 


