Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106
562 01 Ústí nad Orlicí
tel. 465 568 511, e-mail: gymuo@gymuo.cz

Hledáme asistenta/asistentku pedagoga
Gymnázium Ústí nad Orlicí hledá od ledna až března 2020 zaměstnance na pozici asistent pedagoga.
Náplň práce:
-

-

Asistent pracuje podle potřeby se žákem nebo s ostatními žáky třídy podle pokynů
pedagogického pracovníka a ve spolupráci s ním.
Zejména zajišťuje:
a) přímou pedagogickou činnost při vzdělávání a výchově podle přesně stanovených
postupů a pokynů učitele zaměřenou na individuální podporu žáků a práce související
s touto přímou pedagogickou činností;
b) podporu žáka v dosahování vzdělávacích cílů při výuce a přípravě na výuku, žák je přitom
veden k nejvyšší možné míře samostatnosti;
c) výchovné práce zaměřené na vytváření pracovních, hygienických a jiných návyků a další
činnosti spojené s nácvikem sociálních kompetencí.
Přítomnost asistenta pedagoga může být potřebná ve všech výukových i výchovných
předmětech, ale především v tzv. přechodových časech (přestávky, polední pauza, přechody
mezi učebnami, školní akce) – obvykle 7:30 – 15:30, přesnější vymezení pracovní doby záleží
na konkrétním rozvrhu hodin.

Požadavky:
-

střední vzdělání s maturitou a odpovídající pedagogické vzdělání (SŠ, VOŠ nebo VŠ
zaměřenou na pedagogiku nebo alespoň kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga);
kladný vztah k dětem se sociálním znevýhodněním, chuť s dětmi pracovat a pomoci jim;
komunikační schopnosti (s dětmi, rodiči i učiteli), schopnost empatie;
ochota pracovat pod vedením učitele a schopnost se poučit;
základní dovednost práce s počítačem;
trestní bezúhonnost.

Nabízíme:
-

pracovní smlouvu na celý úvazek (40 hod. týdně) zatím na dobu určitou do 30. 11. 2021 se
zkušební dobou 3 měsíce;
zařazení do 8. platové třídy, stupeň podle praxe (od 23 590 Kč do 29 970 Kč);
práci v příjemném pracovním kolektivu;
zaměstnanecké výhody.

Zájemci mohou žádosti o zařazení do výběrového řízení spolu s profesním životopisem zasílat do
15. 12. 2019 mailem na adresu hoffmann@gymuo.cz nebo písemně na adresu školy: Gymnázium,
Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106, 562 01 Ústí nad Orlicí.

Případné další informace lze získat u výchovné poradkyně Mgr. Lenky Peškové (peskova@gymuo.cz)
nebo ředitele školy Mgr. Marka Hoffmanna (702 292 281, hoffmann@gymuo.cz).

