
 

 

 
SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk  

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice 

Školní asistent (nepedagogická pozice) 

úvazek 1,0  

 

Název projektu:   Šablony II SVČ Doris Šumperk 

Registrační číslo projektu:   CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015754 

 

Předpoklady pro podání přihlášky: 

 splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon činnosti školního asistenta (tj. jako 

asistent pedagoga dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících), 

 plná způsobilost k právním úkonům, 

 bezúhonnost a zdravotní způsobilost. 

 

Požadavky na podání přihlášky: 

 chuť spolupracovat s pedagogy volného času,  

 znalost práce na PC, 

 řidičský průkaz skupiny B výhodou, 

 flexibilita, zodpovědnost, spolehlivost, aktivita a vlastní iniciativa.  

 

Hlavní zaměření činnosti: 

 podpora účastníků při činnosti v zájmovém útvaru – např. pomoc při manipulaci 

s pomůckami, při soběstačnosti a motivaci k účasti v kroužku,  

 podpora pedagoga při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vzdělávání i 

mimo vzdělávání.  

 

Místo výkonu práce: Všechna pracoviště SVČ Doris 

 Budova „Komín“ (Komenského 9, Šumperk) 

 Budova „Vila Doris“ (17. listopadu 2, Šumperk) 

 Budova „SEV Švagrov“ (Vernířovice 172)   

   

Nástup:    1. ledna 2021  



 

 

 

Nabízíme: 

 pracovní úvazek 1,0  

o 40 hodin týdně, 

o úvazek na dobu určitou – do 31. 8. 2021 – konec projektu.  

 práci, která má smysl,  

 25 dnů dovolené (ročně),  

 stravenky.  

 

Náležitosti přihlášky: 

 motivační dopis (rozsah max. 1 strana formátu A4), 

 strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče) s uvedením telefonického 

kontaktu, 

 doklad o dosaženém vzdělání, 

 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), 

 písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve 

smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 

 

Termín a místo výběrového řízení: 

 úterý 22. prosince 2020, od 9:00 hod. (o přesném čase Vás budeme informovat 

telefonicky), výběrové řízení se bude konat v budově Vily Doris, 17. listopadu 2, 

Šumperk. 

 

Písemné přihlášky (včetně všech příloh) zasílejte na SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, 

17. listopadu 2, 787 01 Šumperk, k rukám ředitelky PhDr. Petry Müllerové, Ph.D., nejpozději do 

21. prosince 2020.  

 

 

SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit. 

 


