
Výběrové řízení na pracovní pozici asistent pedagoga 
 
Identifikace zadavatele 

Základní škola a Mateřská škola Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace 
Višňové 228 
671 38 Višňové 
IČ: 71001476 
Oprávněná osoba: Mgr. Jiří Beran, ředitel školy 
Kontakt: 515 339 120, info@zsvisnove.eu 
 
Vymezení předmětu výběrového řízení 

Asistent pedagoga 

 
Místo výkonu práce 

Základní škola a Mateřská škola Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace, Višňové 
228, 671 38 Višňové  

 
Kvalifikační kritéria 

Kvalifikační předpoklady podle § 20zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, 
(praxe vítána). 
 
Pracovní náplň 

 Individuální pomoc při zprostředkování učební látky,popřípadě zajištění dohledu a vedení 
zbytku třídy při individuální práci pedagoga s integrovaným žákem, 

 vzdělávací činnosti podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele, 
 poskytování podpory integrovanému žákovi, individuální pomoc při začleňování se 

a přizpůsobení se školnímu prostředí, 
 podpora smyslového vnímání, pozornosti, koordinace, myšlenkových operací, 
 záměrné procvičování společenského chování. 

 
 
Požadavky 

 Spolehlivost, odpovědnost, ochota se nadále vzdělávat, samostatnost. 
 Morální a právní bezúhonnost. 
 Uživatelská znalost práce na PC - programy Word, Excel, …  

 
Typ pracovní smlouvy 

Smlouva na dobu určitou na jeden rok se zkušební dobou 3 měsíce. 

 
Platové ohodnocení 

Platové zařazení dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb. (katalog prací) a §5 odst. 4 nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb. a přílohy č. 5 podle délky započitatelné praxe – 8. platová třída . 

 
 
 



Podání nabídky 

Nabídka bude podána v českém jazyce, pouze elektronickou poštou ve formátu PDF na 
adresu zadavatele: info@zsvisnove.eu 

 
Lhůta pro podání nabídek končí 18. 7. 2022 v 7.30 hodin. 
 
Nabídka musí obsahovat: 

Kopii osvědčení dokládající splnění kvalifikačních předpokladů. 
Kontaktní údaje. 
Strukturovaný životopis. 
 
Další informace  

Práce na úvazek 0,75. 
Stálá pracovní doba, jednosměnný provoz. 
Nástup od 24. 8. 2022. 
 
Harmonogram výběru uchazeče 

1. kolo 18. 7. 2022 (hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí)  
2. kolo od 20. 7. 2022 (termíny osobních pohovorů s vybranými uchazeči budou domlouvány 
telefonicky), o postupu do 2. kola výběrového řízení budou informováni uchazeči 18. 7. 2022 
e-mailem. 
 
 
 
 
Ve Višňovém dne 30 června 2022    Mgr. Jiří Beran v. r., ředitel školy 
 
 


