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Přehled o nabídce volných pracovních pozic 
 
Odborné učiliště 

Učitel odborného výcviku 

Náplň práce dle katalogu prací (NV č. 222/2010 Sb.) 
Výchovně vzdělávací činnost v odborném výcviku při přípravě na povolání zakončené závěreč-
nou zkouškou. 

Kvalifikační požadavky (zákon č. 563/2004 Sb.) 
 střední vzdělání s výučním listem v oboru nebo 

 úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru nebo příbuzném 

 ukončené studium pedagogiky pro učitele 

 ukončené studium speciální pedagogiky pro učitele 

Platové podmínky (NV č. 341/2017 Sb.) 
 10. PT dle § 5 odst. 5 NV č. 341/2017 Sb. 

 
Obor 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 
 počet pracovních pozic 1 

 pracovní úvazek  0,86 (34,5 hodiny týdně, z toho 18 hodin přímá vyučovací činnost) 

Obor 41-52-E/01 Zahradnické práce 
 počet pracovních pozic 2 

 pracovní úvazek  1,00 (40 hodin týdně, z toho 21 hodin přímá vyučovací činnost)  
0,86 (34,5 hodiny týdně, z toho 18 hodin přímá vyučovací činnost) 

Obor 66-51-E/01 Prodavačské práce 
 počet pracovních pozic 2 

 pracovní úvazek  1,00 (40 hodin týdně, z toho 21 hodin přímá vyučovací činnost)  

 
Základní škola 

Učitel ZŠ 

Náplň práce dle katalogu prací (NV č. 222/2010 Sb.) 

11. platová třída 
Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně 
vzdělávacích nebo odborných předmětech podle ŠVP, podle vzdělávacího programu VOŠ nebo 
podle individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s dalšími odborníky a dalších metodic-
kých doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie. 

12. platová třída 
Komplexní výchovná a vzdělávací činnost ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmě-
tech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický 
pracovník vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spo-
jená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů. 

Kvalifikační požadavky (zákon č. 563/2004 Sb.) 
Požadavky na odbornou kvalifikaci pro učitele základní školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského 
zákona dle § 7 odst. 2) zákona č. 563/2004 Sb. 

Platové podmínky (NV č. 341/2017 Sb.) 

 platové zařazení  11. až 12. PT dle § 5 odst. 5 NV č. 341/2017 Sb. 

 pracovní úvazek  1,00 (40 hodin týdně, z toho 22 hodin přímá vyučovací činnost) 
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Asistent pedagoga (1x na ZŠ, 2x na OU) 

Náplň práce dle katalogu prací (NV č. 222/2010 Sb.) 
8. platová třída 
Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vycho-
vatele zaměřená na speciální vzdělávaní, individuální vzdělávání nebo specifické výchovné po-
třeby dítěte, žáka nebo studenta nebo skupiny dětí, žáků nebo studentů. 

Kvalifikační požadavky (zákon č. 563/2004 Sb.) 
Požadavky na odbornou kvalifikaci pro asistenta pedagoga dle § 20 odst. 1) zákona č. 563/2004 
Sb. (maturita + studium pedagogiky nebo studium pro asistenty pedagoga). 

Platové podmínky (NV č. 341/2017 Sb.) 
 platové zařazení 8. PT dle § 5 odst. 5 NV č. 341/2017 Sb. 

 pracovní úvazek  (ZŠ) 0,64 (25,5 hodin týdně, z toho 23 hodin přímá pedagogická činnost) 
(OU) 0,75 (30 hodin týdně, z toho 27 hodin přímá pedagogická činnost) 

 
Příjem přihlášek (platí pro všechny nabídky) 

 do 21.6.2021 

 telefonicky  607 943 000 

 mailem   posta@oukrenovice.cz  

 osobně  OU a ZŠ, Křenovice 8 

 
Pracovní poměr od 1.9.2021 do 31.8.2022 

 
Bližší informace poskytne Mgr. Josef Plesník, tel. 607 943 000 
 
 
Datum zveřejnění: 7. června 2021 
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