
 

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace, se sídlem Čichnova 23, 
624 00 Brno, 

příjme zaměstnance na pracovní místo 
" Vychovatel / vychovatelka“  

 Charakteristika pracovního místa:  

 vykonává komplexní vychovatelskou činnost rozvíjející zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti 
ubytovaných žáků,  

 odborně usměrňuje zájmové aktivity specializovanými metodami výchovné práce, 
 vede zájmové útvary, 
 při výchově žáků spolupracuje s ostatními pedagogickými i nepedagogickými pracovníky, 
 dbá na bezpečnost a ochranu zdraví ubytovaných žáků,  
 plní úkoly stanovené zástupcem ředitele pro výchovu mimo vyučování.  

 
Požadujeme: 

 odbornou způsobilost v souladu s § 16 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických zaměstnancích, 

 bezúhonnost 

 praxe na obdobné pozici, případně zkušenosti práce s mládeží výhodou, 

 dobré komunikační a prezentační schopnosti,  
 schopnost týmové práce, 
 ochota sebevzdělávání, 
 odpovědnost, samostatnost, kreativitu, časovou flexibilitu. 
 předpoklady a zájem o aktivní vedení zájmových útvarů kulturně výchovného zaměření jsou výhodou. 

Nabízíme: 
 zaměstnanecké a sociální benefity dle pravidel FKSP (příspěvek na závodní stravování, dle vlastního 

výběru na rekreaci, kulturní akce, sport, rehabilitace). 
 dovolenou 40 dnů / kalendářní rok. 

 
Platové zařazení: 

dle zák. č. 262/2006 Sb. a č. 341/2017Sb.o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, v platném znění: 
platová třída: 9  
platový stupeň: dle dosažené odborné praxe 1 – 7 (29 490 – 34 050 Kč). 
 
Pracovní úvazek: 1,00 
Práce je vykonávána v souladu s měsíčním plánem služeb (běžná pracovní doba 13.00–22.00 hodin, dále 
se vychovatelé střídají v ranní směně 6.00–15.00 hodin, noční směně 21.00–07.30 hodin, v nedělní 
příjezdové službě 17.00 - 22.00 hodin a v páteční odjezdové službě 06.00–16.00 hodin) 
 
Místo výkonu práce: Čichnova 23, 624 00 Brno 
Nástup: 25.08. 2020  
 
Bližší informace poskytne Ing. Miroslav Bárta, zástupce ředitele pro výchovu mimo vyučování, tel: 
541 123 363. 
 
Uchazeči mohou zaslat přihlášku do výběrového řízení, vč. CV a souhlasu k evidování poskytnutých 
osobních údajů do ukončení výběrového řízení na adresu „milan.kucera@cichnovabrno.cz“ nebo doručit 
osobně na podatelnu organizace s označením „Výběrové řízení Vychovatel/ka“, a to nejpozději 
do 12:00 hod. 2. 7. 2020. 
Vybraní účastníci budou pozváni k osobnímu jednání, které se uskuteční 9. 7. 2020 v 13:30 hod. 
 
 
V Brně dne: 22. 6. 2020 
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