Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová,
příspěvková organizace
Ředitel Základní umělecké školy J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízní na
pracovní místo:

Učitel hudebního oboru v základní umělecké škole
Hledáme na částečný úvazek po dobu
mateřské/rodičovské dovolené naší
kolegyně:
 učitele na zpěv, klavír, kytaru
případně jiné související předměty
 a nebo právě Tebe …

 Využití vlastního know-how při vývoji a inovaci ŠVP
 Prostor pro vlastní kreativitu, profesní a osobnostní růst
s podporou zaměstnavatele
 Přímá pedagogická práce podle ŠVP
 Účast na pracovních jednáních, školeních, poradách a
pedagogických radách
 Pravidelný hrubý příjem podle platné legislativy, s příplatky
a odměnami podle vlastní iniciativy, případně služební
notebook, možnost stravování
Školu stavíme na těchto hodnotách…

…ale především hledáme:
 Učitele dětí, nikoliv hudebních předmětů/nástrojů
 Muzikanta, který dává přednost tvůrčí pedagogické práci
před diplomy ze soutěží
 Kladného hrdinu v životním příběhu dětí, které mu škola
s důvěrou svěří
 Osobnost, která v práci s dětmi najde radost a bude jejich
průvodcem ponechávajícím prostor pro individuální
potřeby dětí, jejich nedokonalosti, chybu, která učí
 Kolegu, který chápe, že se má spolupodílet na budování
kolektivu zaměstnanců a přispěje k pozitivnímu klimatu ve
škole

Otevíráme bránu do světa umění, jsme „přívětivými vrátnými“
a zodpovědnými průvodci v místě kde:
 se snoubí umění, vzdělávání a výchova a kde máme prostor
svobodně tvořit
 pro děti vytváříme srdečné a bezpečné prostředí, kam se
rády vracejí
 projevujeme radost z práce s dětmi, protože s nimi hodnoty
spoluvytváříme
 slyšíme: „Ano, jde to, půjde to, jdeme na to a má to cenu“
 jsme si vědomi toho, co děláme a na čem pracujeme
 nás přivítá tvořivost, úroveň, vstřícnost a vzájemný respekt

Bez čeho se neobejdeme?
 Odborná kvalifikace, bezúhonnost, právní a zdravotní
způsobilost
 Vysoká míra samostatnosti, vstřícnosti, otevřenosti,
tvořivosti, kompozice a kreativity
 Potřeba se dále se vzdělávat (především v jiných než
v interpretačních oblastech umění) a plánovat svůj seberozvoj
 Schopnost týmové spolupráce

Předpokládaný termín nástupu:
září 2019

Co čeká našeho nového kolegu?
 Pracovní místo v prostředí ve stabilní organizaci, se
zajímavou historií a ještě zajímavější budoucností
 Organizace školních projektů (koncertů, vystoupení,
zájezdů ad.)
 Možnost vytvářet projekty v souladu s vizemi a potřebami
školy
 Spolupráce při tvorbě školních dokumentů a vnitřních
norem

Máte-li zájem o nabízenou pracovní pozici zašlete
do 22.3.2019 na mail: martin.szymik@zus-orlova.cz
profesní životopis a text formulující vizi vlastního
působení nebo přínos v pozici učitele ZUŠ, případně
profesní portfolio. Po dohodě je možné školu
navštívit. Vybrané uchazeče pozve ředitel školy na
osobní schůzku.

Adresa: Slezská 1100, 735 14 Orlová – Poruba
Kontakty: tel.: 596 511 647,
email: kancelar@zus-orlova.cz,web.: www. zus-orlova.cz

