Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9,
příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541
Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz

Základní umělecká škola Krnov
zastoupená ředitelem školy, Mgr. Kamilem Trávníčkem
Hl. náměstí 9
794 01 Krnov

Vyhlašuje výběrové řízení na pozici: učitel HO /hra na klavír/

Zaměstnavatel: Základní umělecká škola, Krnov, Hl. náměstí 9, příspěvková
organizace
Pozice: učitel HO /hra na klavír/
Popis pracovní pozice: Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecněvzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací
pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž
postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a
průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů.
Velikost úvazku: plný
Pracovní poměr: od března 2019 zástup za mateřskou dovolenou /3 roky/, poté
možnost dalšího pracovního poměru
Platová třída: podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění /12. platová
třída/
Požadavky na kandidáta: strukturovaný životopis zašlete na adresu
travnicek@zuskrnov.cz, požadované vzdělání v oboru, čistý trestní rejstřík, lékařská
prohlídka, doklad o případném předchozím zaměstnání
Kontaktní osoba: Mgr. Kamil Trávníček, ředitel školy, e-mail: travnicek@zuskrnov.cz
Datum ukončení výběrového řízení: do vybrání vhodného uchazeče

Mgr. Kamil Trávníček
ředitel ZUŠ Krnov

Hledáme do našeho týmu učitele hry na klavír… ale především:


Učitele dětí, nikoliv hudebních nástrojů.



Osobnost, která v práci s dětmi najde radost a bude jejich přívětivým průvodcem ponechávající prostor
pro individualitu, nedokonalost i chybu, která učí.



Otevřeného člověka, který využije skvělých podmínek pro svůj seberozvoj – učitele, který se chce dále
učit.



Kolegu, který chápe, že tvoříme spolupracující kolektiv pedagogů a přispěje svou povahou k
pozitivnímu klimatu ve škole.



Kladného hrdinu v životním příběhu svých budoucích žáků.

Co nabízíme?


Pracovní místo v prostředí, kde múzy nechodí spát, ve stabilní organizaci se zajímavou historií a ještě
zajímavější budoucností



Pravidelný příjem s příplatky a odměnami podle vlastní aktivity, možnost stravování



Prostor pro vlastní kreativitu, profesní a osobnostní růst s podporou zaměstnavatele

Co je pro nás důležité?


Otevíráme bránu do světa umění, jsme přívětivými „vrátnými“ a zodpovědnými průvodci.



Inspirujeme a spoluobjevujeme hranice možností každého, kdo o to stojí.



Jsme školou pro život, ne školou momentálního úspěchu.



Naši žáci a jejich rodiče vědí, proč investují svůj čas a peníze zrovna u nás.

Bez čeho se neobejdeme?


odborná kvalifikace, bezúhonnost, právní a zdravotní způsobilost



vysoká míra samostatnosti



ochota dále se vzdělávat (další vzdělávání pedagogického pracovníka)



schopnost týmové spolupráce

Co čeká našeho nového kolegu?


přímá pedagogická činnost s žáky podle školního vzdělávacího programu ŠVP



spolupráce při tvorbě školních dokumentů (využití vlastního know-how při inovaci ŠVP)



organizace školních akcí (koncerty, třídní přehrávky, aj.)



účast na poradách a školeních

Máte-li zájem o nabízenou pracovní pozici, zašlete co nejdříve na adresu: travnicek@zuskrnov.cz:


profesní strukturovaný životopis



profesní portfolio /výhodou/

Informace o škole naleznete na www.zuskrnov.cz. Po dohodě je možné školu také navštívit (kontakt: Mgr.
Kamil Trávníček, telefon: 739 343 482).
Těšíme se na Vás 🙂

