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NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA 

Pracovní pozice: učitel/ka všeobecně vzdělávacích předmětů 
      (český jazyk a literatura, dějepis, anglický jazyk, ZSV) 

pracovní poměr na dobu určitou 1 rok (poté možnost prodloužení na dobu neurčitou) 

 

Datum nástupu:  25. 08. 2022 

Pracovní úvazek:  plný (21 vyučovacích hodin/týdně), případně po dohodě možný i kratší  

úvazek 

Hrubý měsíční plat: dle stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů 

(Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ze dne 14. 11. 2018)  

od 32 170 Kč do 41 940 Kč 

Požadovaný min. st. vzděl.:   vysokoškolské magisterské studium  

Požadujeme:    

✓ kvalifikaci pro výuku na SŠ, 
✓ schopnost tvorby a evidence související dokumentace, 
✓ uživatelská dovednost práce s IT přístroji (počítač, interaktivní tabule, 

tablet), 
✓ odpovědný přístup, samostatnost, pečlivost, komunikativnost, 
✓ trestní bezúhonnost. 

Nabízíme:    

✓ příjemné pracovní prostředí v malém kolektivu, 
✓ možnost plného i zkráceného úvazku (dle dohody), 
✓ zaměstnanecké benefity: příspěvek na penzijní připojištění, na 

rekreaci, stravování ve vlastní jídelně za zvýhodněnou cenu,  
✓ výše platu dle stupnice platových tarifů a délky praxe, 
✓ pravidelné motivační odměny, 
✓ možnost prodloužení pracovní smlouvy po 1. roce na dobu neurčitou. 

 

Zájemci se mohou hlásit s životopisem u Bc. Karolíny Čejkové, personalistky následujícím způsobem: 

- osobně na adrese Studentská 1354, Žatec (sekretariát) od 8 do 14 hodin (doporučuji se 
předem ohlásit na tel. č. 415 240 253-4), 

- e-mailem na adresu: sekretariat@oazszatec.cz 
 

Reakcí na tento inzerát a zasláním životopisu s osobními údaji do organizace Obchodní akademie a SOŠZE, Žatec, p. o., 

Studentská 1354, 438 01  Žatec, výslovně souhlasíte se zpracováním a uchováním veškerých Vašich osobních údajů dle 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

v platném znění, a to výhradně pro účely náborového procesu a přijímacího řízení na pracovní pozici ve společnosti. Tento 

souhlas platí až do jeho odvolání písemnou formou, nejdéle však na dobu 4 let od poskytnutí souhlasu.  
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