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Výběrové řízení na pozici:  

učitel odborných předmětů – částečný úvazek  

(Pohybová výchova) 

Sídlo školy: Konzervatoř Evangelické akademie, Wurmova 13, 779 00  

Ředitel Konzervatoře Evangelické akademie vyhlašuje výběrové řízení  

na pozici: 

učitel odborných předmětů (Pohybová výchova) – částečný úvazek  

v Konzervatoři Evangelické akademie. 

 

Požadujeme:  

 Odbornou a pedagogickou způsobilost podle zákona č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů 

 Spolupráci s vedením školy a pedagogickým sborem 

 Loajalitu k zaměstnavateli a zřizovateli 

 Dobré komunikační dovednosti 

 Vlastní iniciativu a kreativitu při tvorbě projektů 

 Občanskou a morální bezúhonnost 

 Pedagogická praxe v oboru vítána 

 Jazyková vybavenost vítána 

 

Nabízíme:  

 Částečný pracovní úvazek a přiměřené platové ohodnocení 

 Spolupráci na projektových a koncertních aktivitách školy 

 Příjemnou a kreativní práci v přátelském kolektivu a příjemném prostředí 

školy 

 

Součástí výběrového řízení bude: 

 Ukázková hodina s žáky 

 Osobní pohovor a pohovor o koncepci středoškolské výuky v daném 

oboru 

 Umělecko-pedagogický návrh vlastního projektu (písemnou formou) 

 

K přihlášce doložte: kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně 

dokladů o dalším vzdělávání, doklad o pedagogické způsobilosti, 

strukturovaný životopis, motivační dopis (max. 2 normostrany), výpis z rejstříku 

trestů ne starší 3 měsíců, umělecko-pedagogický návrh vlastního projektu 

(písemnou formou). 

http://www.konzervatorolomouc-kea.cz/
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Písemnou přihlášku s požadovanými doklady doručte v zalepené obálce  

s označením „Pohybová výchova - KEA“ nejpozději do 16. června 2017  

na sekretariát školy: 

Konzervatoř Evangelické akademie, Wurmova 13, 779 00 Olomouc. 

Kontaktní osoba: Irena Gazdagová 

email: sekretariat@ckonz.cz  

tel.: 585 208 583 

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2017 

 

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze přihlášky s kompletními  

a vlastnoručně podepsanými doklady. 

 

Výběrové řízení se uskuteční dne 27. června 2017 v budově školy. 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení. 

 

 

Olomouc, 24. května 2017 

Mgr. Pavel Zatloukal, v.r. 

ředitel školy 
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