Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie a Slezská
diakonie
vyhlašuje výběrové řízení na pozici
ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY
s pracovištěm v Českém Těšíně s nástupem do funkce od 1. 7. 2021
Popis funkce:
Vedoucí pozice v církevní speciální škole. Zástupce ředitele na základě generální plné moci zastupuje
ředitele školy ve funkci řízení mateřské školy, základní školy a střední školy zřízené podle § 16 zákona č.
561/2004 Sb., školský zákon. Škola se skládá ze čtyř odloučených pracovišť s počtem 75 zaměstnanců.

Požadavky:
Kvalifikační požadavky
 Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka dle § 3 a 4 zákona č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících
 Studium speciální pedagogiky
 Praxe ve škole zřízené dle § 16 školského zákona nebo praxe speciálního pedagoga v běžné škole
výhodou
 Znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů daného typu škol
 Zkušenosti s vedením týmu a praxi v managementu organizace
 Výborné komunikační dovednosti
 Výborná znalost PC
 Znalost alespoň jednoho světového jazyka výhodou
 Řidičský průkaz skupiny B
Další požadavky










Schopnost pracovat samostatně
Morální bezúhonnost
Aktivní přístup k inovacím
Kreativita
Organizační dovednosti
Ochota se dál vzdělávat a profesně rozvíjet
Odolnost proti stresu a zátěži
Pozitivní vztah ke křesťanství
Pozitivní vztah k lidem s postižením
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Nabízíme










Odpovídající mzdové ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Práci na plný pracovní úvazek
Osobní růst ve škole s tradicí a potenciálem rozvoje
Podpora při dalším profesním růstu
Příležitost rozvíjet školu a uplatnit své vlastní vize
Samostatná i týmová práce
Vedení lidí ke zvyšování osobního a profesního potenciálu
Nástup do pracovního poměru od 1. 7. 2021

Přihlášky k výběrovému řízení zasílejte nejpozději do 17. 1. 2021 na e-mailovou adresu
l.waszutova@slezskadiakonie.cz.
Platná přihláška obsahuje: Životopis, motivační dopis a koncept vedení církevní speciální školy
v období příštích 5 let.

Požadované informace v životopise: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mailová
adresa, tel. kontakt, vzdělání a dosavadní pracovní zkušenosti.
Po prostudování Vámi zaslaných materiálů členy výběrové komise obdržíte informaci o zařazení či
nezařazení do ústního výběrového řízení, které se uskuteční dne 28. 1. 2021.
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