Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné
péče, základní škola a školní jídelna Homole 90
Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Zástupce ředitele pro preventivně výchovnou péči
Předpoklady uchazeče:

vzdělání odpovídající § 7, odst. 2, nebo § 8, odst. 2, nebo § 16, odst. 2, nebo § 18, nebo § 19


zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném
znění

psychologická způsobilost podle § 18 zákona č. 190/2002 o výkonu ústavní nebo
ochranné výchovy a preventivně výchovné péči v platném znění

manažerské, organizačních a komunikačních dovedností

bezúhonnost

zdravotní způsobilost

znalost školských předpisů pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivě
výchovné péči

práce na PC

řidičský průkaz

zkušenosti s prací v zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo
ve středisku výchovné péče
Pracovní náplň:
 řízení Střediska výchovné péče České Budějovice – ambulantní a pobytová část
 metodická a koncepční podpora preventivně výchovné péče ve spádové oblasti
Dětského diagnostického ústavu Homole 90
 koordinace spolupráce dalších středisek výchovné péče ve spádové oblasti Dětského
diagnostického ústavu Homole 90
Součást písemné přihlášky k výběrovému řízení:
 koncepce řízení a rozvoje Střediska výchovné péče České Budějovice, metodické
podpory rozvoje preventivně výchovné péče a koordinace spolupráce středisek
výchovné péče ve spádové oblasti DDÚ Homole 90 v rozsahu max. 5 stran
 strukturovaný profesní životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe
 motivační dopis
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání
 souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, případně žádost o navrácení
poskytnutých dokladů
 kontaktní adresa a telefon
Náležitosti přihlášky:
 jméno, příjmení, titul,
 datum narození,
 místo trvalého pobytu, případně adresa pro doručování,
 e-mail, ID datové schránky, mobilní telefonický kontakt,
 datum a podpis

Platové podmínky:
Finanční ohodnocení dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění a zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce. Po zapracování a při dobrých pracovních výsledcích, dosahuje
výše platu od cca 48 000,- Kč do cca 60 000,- Kč.
Podání přihlášky:
Přihlášku s přílohami doručte nejpozději do 20. 9. 2022 prostřednictvím poštovní či jiné
přepravy na adresu:
DDÚ, DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Budějovická 90, Homole, 370 01 České Budějovice.
Obálku označte slovy Výběrové řízení – neotvírat. Přihláška doručená po stanoveném termínu
bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.
Předpokládaný nástup k 1. 1. 2023
V případě dotazů se obracejte na Mgr. Vladimíra Iru, ředitel školského zařízení, tel.
387 203 491, e-mail: reditel@dduhomole.cz

