Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56, Příspěvková organizace Středočeského kraje,
IČ 62444069, zastoupený ředitelkou, Bc. Jitkou Karbulkovou vyhlašuje dne 1. 3. 2017
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO PEDAGOGA VOLNÉHO ČASU VYKONÁVAJÍCÍ DÍLČÍ PŘÍMOU PEDAGOGICKOU ČINNOST
1. vedoucí zájmového útvaru Kytara, Filmový kroužek, Příprava na přijímací zkoušky, Fotografický kroužek, Rybáři,
Zdravotní cvičení, Bowling, Střelecký kroužek, Taneční kroužek, Divadelní kroužek, Výtvarná výchova, Tvoření, Hasiči,
Sbor, Anglický jazyk, Děti na startu, Programování, Elektrotechnický kroužek
2. vedoucí kurzů a výtvarných dílen
3. vedoucí táborového oddílu na příměstských a pobytových táborech, pobytových akcích a soustředěních
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO PEDAGOGA VOLNÉHO ČASU VYKONÁVAJÍCÍ DÍLČÍ PŘÍMOU PEDAGOGICKOU ČINNOST
Pracovní pozice:
Typ pracovního úvazku:
Místo práce:
Předpokládaný nástup:
Náplň práce:




Pedagog volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost
Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní činnosti
Poděbrady
1. 9. 2017

přímá i nepřímá výchovná a vzdělávací činnost pro zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity pro žáky,
studenty, pedagogické pracovníky a případě jiné osoby ve všech formách činnosti daná Vyhláškou č.
109/2011 Sb. o zájmovém vzdělávání
administrativa spojená s činností

Rozsah práce:
vedení zájmového útvaru počet hodin za týden dle jednotlivých zájmových útvarů 35 týdnů v roce
vedení kurzů dle délky trvání jednotlivých kurzů
vedení táborové oddílu dle délky trvání jednotlivých příměstských a pobytových táborů
Požadujeme















odbornou kvalifikaci pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém
vzdělávání ve školském zařízení podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému, ve znění pozdějších předpisů. Získanou
kvalifikaci je nutno doložit prostou kopií diplomu nebo vysvědčení.
trestní bezúhonnost prokázanou výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce
znalost problematiky zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit
znalost pedagogických a psychologických zásad volnočasových aktivit a jejich použití v praxi
časovou flexibilitu
samostatnost
manažerské schopnosti
organizační zdatnost
komunikativnost
kreativitu
znalost práce na PC (MS Windows, MS Word, MS Excel, Internet, E-mail)
základní ekonomické znalosti (sestavení rozpočtu a vyúčtování akcí, táborů)
právní vědomí v oblasti vztahů k nezletilým osobám bez plné svéprávnosti



odpovídající zdravotní stav potvrzený vstupní lékařskou prohlídkou u smluvního poskytovatele pracovně
lékařských služeb, kterým je MUDr. Alena Fričová

Výhodou






zkušenosti či studium v oblasti zájmového vzdělávání a volného času
zkušenosti z prací na projektech
znalost cizího jazyka
zájem o sebevzdělávání a osobní rozvoj
řidičský průkaz

Nabízíme





zajímavou a tvořivou práci v organizaci s tradicí a dobrým jménem
práci ve fungujícím týmu
možnost seberealizace a osobního rozvoje
zaměstnání v nekuřáckém prostředí

Vhodné například pro:



dospělé na rodinné dovolené
studenty

Přihlášky do výběrového řízení
Přihlášky do výběrového řízení zasílejte pouze písemně na adresu:
DDM Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56
Za Nádražím 56
290 01 Poděbrady
S přihláškou zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis, ve kterém odpovíte na následující otázky:
1. Proč chcete pracovat ve středisku volného času - DDM Symfonie Poděbrady?
2. Jaké jsou Vaše dosavadní zkušenosti ve výchovné a vzdělávací práci s lidmi ve volném čase?
3. Vypracujte stručný plán činnosti, které budete při své práci realizovat - plán kroužku, plán činnosti táborového
oddílu atd.
Obálku označte nápisem: „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“
Uzávěrka přihlášek je do 30. 6. 2017
Přihlášky, které nebudou obsahovat veškeré výše uvedené náležitosti nebo budou doručeny po uzávěrce, budou
vyřazeny.
Kontakt:
DDM Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56
Za Nádražím 56
290 01 Poděbrady
Bc. Jitka Karbulková
Telefon: 731 615 661
E-mail: karbulkovaj@ddmpodebrady.cz. Vyhrazujeme si právo na základě dodaných písemných materiálů uchazeče
nepozvat k výběrovému řízení, případně nevybrat žádného z účastníků výběrového řízení.

