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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 2/2023 

 
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 – Dejvice, Studentská 10, 

zastoupený ředitelem Ing. Janem Kosekem, 
vyhlašuje dne 22.2.2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

na pozici pomocný(á) vychovatel(ka) – dle katalogu prací asistent(ka) pedagoga  
(Kód 2.16.05). 

 
Sjednaný druh práce:  asistent(ka) pedagoga (dříve tzv. pomocný vychovatel) s místem 

výkonu Praha, dle náplně práce v 5. platové třídě 
 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:  

 
a)  fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let; 
b)  občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České 

republice, který ovládá plně český jazyk; 
c)  způsobilost k právním úkonům;  
d)  bezúhonnost. 

 
Požadavky na uchazeče o pracovní pozici:  
 

a) vzdělání podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících;1 
b) znalost zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon); 
c) znalost vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních 

a školských účelových zařízeních; 
d) komunikační schopnosti, včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i 

mluveném projevu; 
e) znalost práce na PC na uživatelské úrovni (MS Office, Internet); 
f) pečlivost a zodpovědný přístup k plnění úkolů. 

 
Výše pracovního úvazku: úvazek 1,0 
 
Platové ohodnocení: 5. platová třída v nejvyšším platovém stupni 23.580,- Kč základní tarif 

při úvazku 1,0 (platný k 1.2.2023) + osobní ohodnocení + příplatek za směnnost 

+ příplatek za práci v noci + příplatek za práci v NE.  
 
Náplň práce: přímá pedagogická a výchovná činnost podle nařízení vlády č. 222/2010Sb.,  

o katalogu prací ve veřejných službách a správě. Uvedené práce jsou spojené 

s výchovou žáků středních a vyšších odborných škol dle školního vzdělávacího 

programu domova mládeže (věková kategorie: 15 – 23 let). 
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 Pracovní doba:  pro úvazek 1,0: 
o Dvousměnný provoz 

 Sudý týden PO až PÁ 06:15 – 14:00 h 
 Lichý týden NE až PÁ 21:45 – 05:30 h 

 
2.16.05 ASISTENT PEDAGOGA - opis charakteristiky činností PRO 5. PLATOVOU TŘÍDU dle přílohy k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce 
 
5. platová třída:  Provádění rutinních prací při výchově  žáků nebo studentů, upevňování jejich společenského chování, pracovních, 

hygienických a jiných návyků. 
6. platová třída: Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování žáků nebo studentů. 
 
 
Předpokládaný nástup:  dle dohody 
 
Postup uchazeče v případě zájmu přihlásit se do výběrového řízení: 
 
Uchazeč(ka) podá přihlášku k výběrovému řízení, kterou se rozumí samostatný doklad, který 

bude obsahovat: 
a) jméno, příjmení, titul;  
b) datum a místo narození;  
c) státní příslušnost;  
d) místo trvalého pobytu; 
e) číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 

občana);  
f) datum a podpis.  

 
K přihlášce je nutno připojit: 
 

a) životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních  
a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se pedagogické praxe,  

b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená 

kopie), u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 

vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží 

se bezúhonnost čestným prohlášením, 
c) doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie). 

 
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 

14 dní před vybraným datem nástupu. 
 
Proč se do výběrového řízení přihlásit? 

 Zajímavá a přitom odpovědná práce s mládeží; 
 Moderní pracovní prostředí v lokalitě u Dejvického náměstí v Praze 6 

blízko stanice metra „A“ Dejvická; 
 Osm týdnů dovolené; 
 Možnost čerpání povoleného počtu dní samostudia dle provozních 

možností organizace (až 12 dní za školní rok); 
 Slušné finanční ohodnocení s předpokládaným dalším růstem mezd 

pedagogických pracovníků; 
 Přátelské prostředí v kolektivu zaměstnanců; 
 Závodní stravování. 

 



Obálku prosím adresujte: 
 
Domov mládeže a školní jídelna  
Ing. Jan Kosek – ředitel 
Studentská 10, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
 
Obálku označte slovy: „Výběrové řízení“  
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho 

průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. 
 
                                                                           
 

Ing. Jan Kosek – ředitel organizace 


