
 
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace 

584 01 Ledeč nad Sázavou, Barborka 790, IČO: 720 51 540, tel.: 569 720 537 
 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
 

Ředitel STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace 
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo „pedagog volného času“ 

(ZÁSTUP ZA MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU DOVOLENOU) 
 
Místo výkonu práce: SVČ Ledeč, Barborka 790, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
 
Druh práce: pedagog volného času 
 
Předpokládaný nástup na pracovní místo srpen – září 2020 (popřípadě dle dohody) 
Pracovní poměr na dobu určitou - 3 roky (s možností změny na dobu neurčitou) 
Platové zařazení dle přílohy č. 4 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. - platová třída 9 dle dosažené 
praxe 
 
Předpoklady a požadavky: 
 státní občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR 
 komunikace v českém jazyce 
 předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka dle zákona č. 563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (dále jen zákon) 
 odbornou kvalifikaci pro pedagoga volného času dle § 17 zákona č. 563/2004 Sb. 
 splnění předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka dle platné legislativy, tj. že 

zájemce: 
 a) je plně způsobilý k právním úkonům, 
 b) má odbornou kvalifikaci pro výkon práce pedagog volného času vykonávajícího 
 komplexní přímou pedagogickou činnost; nebo získaným vysokoškolským, vyšším 

odborným, středním vzděláním s maturitní zkouškou s podmínkou zahájení pedagogického 
studia do 1 roku po nástupu, 

 c) je bezúhonný, 
 d) je zdravotně způsobilý, 
 e) prokázal znalost českého jazyka, není-li dále stanoveno jinak (platí pro cizího státního 

občana s trvalým pobytem v ČR). 
 velmi dobrá znalost práce na PC (minimálně Word, Excel, PowerPoint, Internet), 
 řidičský průkaz skupiny B 
 komunikační, organizační a řídící schopnosti 
 samostatnost i schopnost týmové spolupráce 
 osobní předpoklady pro výkon práce pedagoga: příjemné a profesionální vystupování, umění 

komunikace s lidmi, hezký vztah k dětem, vysoká spolehlivost a zodpovědnost, loajalita, 
pracovitost 

 
Vítáme, ale nejsou podmínkou: 
 preferujeme zkušenosti s prací v keramické dílně 
 platné licence instruktorů (různé zaměření) 
 praxe v oboru (v životopise uveďte veškeré zkušenosti v oboru včetně externího vedení 

zájmových kroužků, táborů, akcí, popř. dobrovolnictví apod.) 
 platná licence „zdravotník zotavovacích akcí“ 

 
 
 
 
 



Charakteristika pracovní pozice: 
 přímá práce s dětmi, mládeží a dospělými, vedení zájmových útvarů (tj. zájmové kroužky) 
 organizování volnočasových aktivit – zájmové kroužky, pořádání příležitostných akcí, soutěže, 

kurzy, semináře, víkendové pobyty, příměstské i pobytové tábory, organizace a realizace 
soutěží vyhlašovaných MŠMT 

 vedení příslušné pedagogické dokumentace 
 

Nabízíme: 
 práci v příjemném prostředí školského zařízení s mnohaletou tradicí, vysokou kvalitou 

nabízených služeb a dobrou pověstí 
 zaměstnanecké benefity – závodní stravování, příspěvek z FKSP 
 zajímavou kreativní práci, bezkonfliktní a přátelský kolektiv zaměstnanců 
 možnosti osobního rozvoje a růstu (další vzdělávání pedagogických pracovníků) 
 pružnou pracovní dobu 

 
K přihlášce (viz příloha) připojí uchazeč tyto doklady: 
 profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, případně praxích 
 výpis z evidence Rejstříku trestů (stáří max. 3 měsíců, originál nebo úředně ověřenou kopii) 
 ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 u cizinců s trvalým pobytem v ČR doklad prokazující znalost českého jazyka 
 doklad o zdravotní způsobilosti pro výkon práce pedagoga volného času (originál nebo 

ověřenou kopii – tento dokument je možné doložit až na základě výzvy SVČ po užším výběru 
z přihlášených uchazečů) 

 
Lhůta pro podání přihlášky: do 22. 06. 2020 12:00 hodin 
 
Způsob a místo podání: v zalepené obálce písemně s výše uvedenými dokumenty 

zašlete poštou/nebo osobně doručte na podatelnu (účetní)  
 
Adresa:     STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Ledeč nad Sázavou 

Barborka 790 
584 01 Ledeč nad Sázavou 

Obálku viditelně označte: 
    VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PEDAGOG VOLNÉHO ČASU 

NEOTVÍRAT 
 
V případě vysokého zájmu si vyhlašovatel vyhrazuje právo provést prvotní - užší výběr 
uchazečů pro osobní pohovor na základě dokumentace dodané s přihláškou, proto 
doporučujeme doložit pečlivě zpracovaný profesní životopis. 
 
Přihlášení zájemci s neúplně nebo pozdě doručenými přihláškami nebudou ve výběrovém 
řízení hodnoceni.  
 
Nečitelně vyplněné přihlášky taktéž nebudou hodnoceny. 
 
Organizace si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů, či výběrové řízení zrušit, a to i bez 
udání důvodů. 
 
Vybraní uchazeči, splňující kvalifikační kritéria, budou pozváni k osobnímu pohovoru, který 
proběhne ve dnech 29. – 30. 06. 2020 
 

Miroslav Hánečka  
ředitel SVČ Ledeč 


