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Střední průmyslová škola elektrotechnická 
Praha 10, V Úžlabině 320 

 

Vyhlášení výběrového řízení na pozici zástupce ředitelky školy 

Ředitelka školy vyhlašuje výběrové řízení na pozici zástupce ředitelky školy pro praktické vyučování 

s předpokládaným termínem nástupu od 1. 8. 2019. 

Kvalifikační předpoklady 

• vysokoškolské vzdělání magisterského stupně elektrotechnického směru (slaboproudá elektrotechnika 

výhodou) 

• předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka dle zákona 563/ 2004 Sb, o pedagogických 

pracovnících, v platném znění 

• pedagogická praxe výhodou 

• zkušenosti s řídící praxí výhodou 

• samostatnost, organizační schopnosti a koncepční myšlení 

• ochota se dále vzdělávat 

• schopnost dobré komunikace, umění jednat s lidmi 

• časová flexibilita, vstřícnost, spolehlivost, loajalita 

• dobrá znalost práce na PC 

Předpokládaná náplň práce 

• pedagogická činnost v oblasti odborných elektrotechnických předmětů 

• vedení předmětové skupiny elektrotechnických předmětů (v závislosti na předchozí pedagogické praxi) 

• činnosti související se zabezpečením odborných praxí žáků 

• koordinace spolupráce se zaměstnavateli 

• zajištění administrativních úkonů souvisejících s vyhlašovanými granty 

Platové podmínky 

• tabulkový plat na základě nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 

a správě (závisí na předchozím vzdělání a praxi) 

• příplatek za vedení 

• osobní příplatek 

• odměny 

Přihláška 

Přihlášky do výběrového řízení posílejte písemně nejpozději do 28. 2. 2019 na adresu: 
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Střední průmyslová škola elektrotechnická 

V Úžlabině 320 

100 00 Praha 10. 

 

Obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT – ZÁSTUPCE ŘEDITELE – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ". Náležitosti 

přihlášky: motivační dopis a strukturovaný životopis. 

Harmonogram výběrového řízení 

• 1. kolo (přibližně do 15. 3. 2019): posouzení došlých přihlášek, vybraní uchazeči budou pozváni 

k ústnímu pohovoru 

• 2. kolo (přibližně do 29. 3. 2019): ústní pohovory s vybranými uchazeči, doložení dokladů o vzdělání 

Uchazeč podáním přihlášky dává souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem provedení výběrového 

řízení na místo zástupce ředitele školy pro praktické vyučování. Za jiným účelem nesmějí být tyto údaje 

zpracovávány. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv bez udání důvodu, a to 

i v jeho průběhu. 

V Praze dne 22. 1. 2019 PhDr. Romana Bukovská 

 ředitelka školy 

 


