
 
 

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě 
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa 

učitel / učitelka ruského jazyka 
 

Předpoklady: 

 Vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu pro ruský jazyk - učitelství 

 
Termín podání přihlášek: do 9. června 2017 
 

Termín nástupu: 1. září 2017 

 

Popis práce 

 Učitel je přímo podřízen řediteli. 

 Podílí se na: 

o tvorbě koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů 

o vzdělávací a výchovné činnosti zaměřené na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně-

vzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího programu, školy nebo podle 

individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s dalšími učiteli 

o tvorbě a průběžné aktualizaci pedagogické dokumentace, kterou vytváří, a podle níž postupuje při 

výkonu své přímé pedagogické činnosti, nebo tvorbě a průběžné aktualizaci individuálních 

vzdělávacích plánů. 

o systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

o vedení školní dokumentace, práci se třídou, skupinou 

o připravuje podklady pro klasifikaci a řádně provádí zápis známek do programu Bakaláři 

o aktivně se zúčastňuje schůzí a klasifikačních porad.  

o spolupracuje s rodiči v rámci třídních schůzek i mimo ně.  

o sleduje metodické novinky ve svém oboru, zdokonaluje svou profesionální odbornost. 

o spolupracuje s PK 

o řádně pečuje o svěřený majetek a kontroluje řádné zacházení s majetkem, který mají zapůjčený 

studenti 

o zajištění dohledu nad pořádkem a kázní studentů  

 

Základní předpoklady a kvalifikační požadavky: 

 státní občanství ČR 

 trestní bezúhonnost 

 VŠ vzdělání v ruském jazyce 

 Výhodou aprobace Rj s českým jazykem, informatikou, chemií, tělesnou výchovou  

 komunikační a organizační  schopnosti 

 

Nabízíme: 

 platové ohodnocení podle platných právních předpisů, platový stupeň dle započitatelné praxe v souladu 

se zákoníkem práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb.,  nařízením vlády č. 222/2010 Sb. vždy v platném 

znění, ročně 40 dní řádné dovolené 

 zajímavou práci ve školním prostředí 

 nástup od 1. září 2017  

 rozsah částečný/plný úvazek 



 

Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat: 

 strukturovaný životopis 

 motivační dopis 

 kopii osvědčení o nejvyšším vzdělání 

 výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 

 

Přijímací řízení: 

 1. kolo – vyhodnocení přihlášek (jednotliví uchazeči budou na základě vyhodnocení přihlášek informováni 

o případném termínu pohovoru) 

 2. kolo – pohovor 

 

Přihlášku do výběrového řízení zašlete do 9. 6. 2017 do 12 hodin na adresu: 

 

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě 

Leandra Čecha 152 

592 31 Nové Město na Moravě 

(obálku označte v levém horním rohu „učitel / učitelka ruského jazyka“)  

nebo elektronicky na adresu: gynome@gynome.cz 

 

mailto:gynome@gynome.cz

