3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB, MALÉ NÁMĚSTÍ 3, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

editel základní školy nabízí uplatnění od 1. 9. 2019 v oboru (možno i v průběhu 2. pololetí
18/19)


A.
učitel všeobecně vzdělávacích p edmětů 1. stupně ZŠ,



plný úvazek (možnost domluvy i nižšího úvazku)



první smlouva rok, t íměsíční zkušební doba



nabízíme: závodní stravování, p íjemné prost edí menší školy, sportovní vyžití, možnost
zajištění pronájmu bytu



kontaktní osoba – Mgr. Pavel Černý, 354422408, cerny@3zscheb.cz



B.
učitel všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ



Preferované aprobace s Čj, D, Vv



plný úvazek (možnost domluvy i nižšího úvazku)



první smlouva rok, t íměsíční zkušební doba, následně možná smlouva na dobu neurčitou



nabízíme: závodní stravování, p íjemné prost edí menší školy, sportovní vyžití, možnost
zajištění pronájmu bytu, dále v motivační části str. 2-3



kontaktní osoba – Mgr. Pavel Černý, 354422408, cerny@3zscheb.cz

3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB, MALÉ NÁMĚSTÍ 3, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Motivační program pro zaměstnance
„Spokojený zaměstnanec = efektivní práce“
Zaměstnanci školy jsou odměňováni v závislosti na svém výkonu, podílu na
činnostech v rámci školy, rozvoji svých dovedností a dalších činností. Oceňování
zaměstnanců je realizováno ve finanční a nefinanční rovině.

Finanční rovina – dle Vnitřního platového předpisu
1.

Základní plat dle Nařízení vlády, zákoníku práce ad. zařazením do platové třídy a
stupně

2.

Příplatky dle Nařízení vlády, zákoníku práce (Příplatek za vedení, noční práci, práci v
sobotu a v neděli, zvláštní příplatek, rozdělenou směnu, osobní příplatek, za přímou
pedagogickou činnost nad stanovený rozsah, specializační příplatek pedagogického
pracovníka)

3.

Osobní příplatek dle Přílohy Vnitřního platového předpisu
Kritéria pro poskytování osobních příplatků pedagogickým pracovníkům




Vlastní výuka, výsledky pedagogického procesu, metody, další aspekty
Činnosti související s pedagogickým procesem, např. PK, MS, kabinety, soutěže,
DVPP



Nadstandardní činnosti, např. rozšiřující studium, publikační činnost, okresní,
krajský metodik, organizace soutěží

Kritéria pro poskytování osobních příplatků nepedagogických pracovníků



Včasné a kvalitní provádění úkolů daných vedením školy.



Spolupráce s ostatními zaměstnanci školy.



Kvalita plnění dalších úkolů vyplývajících z pracovního řádu.



Vstřícnost, ochota a samostatnost při plnění úkolů nad rámec svých základních
povinností, pomoc při řešení krizových situací.

4.

Odměny dle Přílohy Vnitřního platového předpisu

5.

Stravování ve školní jídelně („dotovaná cena“)

3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB, MALÉ NÁMĚSTÍ 3, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Nefinanční rámec
1.

Perspektivní pracovní místo – sázka na jistotu, první smlouva na dobu určitou 1 rok se
zkušební dobou, následně smlouva na dobu neurčitou

2.

Možná domluva rozvržení pracovní doby v období školních prázdnin

3.

Možnosti dalšího odborného nebo všeobecného vzdělávání všech zaměstnanců dle
Plánu DV i individuálního zájmu

4.

Možnost postupu - kariérní růst, u pedagogů po vystudování příslušného
specializačního studia, u nepedagogů v závislosti na výkonu, dalšího vzdělávání

5.

Umožnění spolupodílení se na pracovním procesu formou návrhů na měsíčních
pracovních poradách, pedagogických radách

6.

Získávání přehledných informací o procesech ve škole – sdílené informace na
GoogleApps, firemní mailový účet včetně neomezeného prostoru na disku

7.

Kvalitní vybavení školy, pomůcky, materiál, zajištění bezpečnosti práce s možností
dalšího rozvoje dle individuálních potřeb na základě ročního hodnocení.

8.

Možné využití prostor a vybavení po domluvě k soukromým účelům (Učebna, TV,
NB, dataprojektor, foto, video)

9.

Dostatek informací o strategii a plánech školy na sdíleném prostoru Google a dále na
webových stránkách školy

10. Příjemné pracovní prostředí, klidná atmosféra školy založená na vizi školy, přátelské
vztahy na pracovišti, každoročně hodnocení formou šetření Mapa školy (SCIO)
11. Možná účast na společenských akcích – cyklovýlety, turnaj v kuželkách,
badmintonové úterky
V Chebu 19. 4. 2018
Mgr. Pavel Černý

PREVENCE
Na naší škole působí již dlouhou řadu let metodik
primární prevence, který odpovídá za vedení a koordinaci preventivního programu školy proti zneužívání
návykových látek, sociálně negativních jevů. Prevence
zahrnuje především aktivity v oblastech násilí a šikanování, záškoláctví, kriminality apod.
Metodik prevence organizuje a zajišťuje odborné
besedy, které jsou vedeny obvykle pracovníkem OSPOD

SFUMATO
V PRVNÍCH TŘÍDÁCH
Již třetím rokem se žáci prvních ročníků na naší škole učí
číst jedinečnou metodou Sfumato – Splývavé čtení. Tato
metoda je založena na sladění zraku, dechu, hlasu
a sluchu; nedochází tak ke dvojitému čtení, předčítání,
zadrhávání nebo vynecháváním písmen. Čtení je tedy
plynulé a přednes čistý a hlasitý. Metoda Splývavého
čtení klade důraz na individuální přístup, předchází se
tak poruchám čtení – dyslexii.
Mgr. Iva Baniunynská, vedoucí PK 1. st.

a PČR. Ve školním roce 2014/2015 jsme navázali

PŘIPRAVUJEME ŽÁKY PRO ŽIVOT

spolupráci s HZS KVK a uskutečnila se také přednáška
organizace LA STRADA Praha věnovaná obchodu
s lidmi. Velmi populární jsou přednášky pana Kohouta,

•

VIZE

vyléčeného gamblera. Největším přínosem této
přednášky pro děti je předání jeho osobní zkušenosti.
Zavedli jsme elektronické šetření zjišťování klimatu ve
třídě, které jsme uskutečnili na začátku a na konci roku.
Pokračujeme také v přednáškách organizovaných
sdružením ACET, zaměřeným na vztahy mezi lidmi, lásku
a propagaci moderního trendu nekouření.
Mgr. Pavlína Hošnová, metodik prevence

1. SOCIÁLNÍ A MORÁLNÍ CÍTĚNÍ
• Buďme k sobě tolerantní
• Dodržujeme morální kodex žáků i učitelů
• Chováme se k sobě slušně a dodržujeme etiketu
• Zajímáme se o osobnost žáka

2. BEZPEČNÁ ŠKOLA
• Pracujeme s ICT slušně a bezpečně

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Školní družina je významným zařízením pro výchovu,

• Péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami

vzdělávání a zájmovou činnost v době mimo vyučování.

• Péče o nadané žáky

Zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci a zajímavé

• Kroužek „pro bystré hlavy“

využití volného času. Má důležitou roli v prevenci

• Kariérové poradenství

negativních sociálních jevů. Náplní školní družiny je mimo

• Spolupráce se SŠ a zapojení do projektů podporující

jiné vzdělávání formou zájmových akcí, rozvíjení tvořivos-

technické obory (SPŠ Ostrov, ISŠ Cheb)
• Poradenská činnost pro rodiče a žáky v rámci volby
povolání + projekt Comdi
• spolupráce s ÚP ohledně nabídek ﬁrem v regionu
a spolupráce s ÚP v Hofu

ti, slušného chování a tolerance při vzájemné spolupráci
s ostatními. Naše školní družina má tři oddělení, každé
má svou hernu, vhodný nábytek, odpočinkové zóny,

• Netolerujeme šikanu a neubližujeme si
• Utváříme klidné prostředí k práci
• Rozvíjíme zdravou osobnost žáka
• Vzájemně si důvěřujeme
• Propagujeme zdravý životní styl

3. VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE
• Podporujeme efektivní spolupráci mezi zaměstnanci,
žáky a rodiči
• Vedeme vstřícnou a věcnou komunikaci
• Učíme se vzájemnému hodnocení a sebehodnocení

stolní hry, stavebnice, sportovní náčiní a hračky.
Školní družina je přednostně určena pro žáky 1. – 3.

4. MOTIVACE A ZÁJEM

• Exkurze žáků 8. a 9. ročníků v různých provozech

ročníků. Program ŠD je koncipován pro 90 dětí, se

• Zvyšujeme zájem žáků o vzdělávání

• Úspěšnost přijetí našich žáků na SŠ je 100%

kterými pracují tři plně kvaliﬁkované vychovatelky.

• Podporujeme individualitu žáka

Mgr. Eva Pospíšilová, výchovný poradce

Dobroslava Šmídková, vedoucí ŠD

• Upřednostňujeme kvalitu nad kvantitou

NABÍDKA - SILNÉ STRÁNKY

3. základní škola je umístěna na sídlišti Zlatý vrch
v Chebu. Skládá se z pěti pavilonů - 1. stupně, 2. stupně,
vstupu a vedení, tělocvičny a jídelny. Pro zajištění

• Nižší naplněnost tříd – individuální přístup

tělesné výchovy slouží dvě tělocvičny a víceúčelové

• Alternativní metoda čtení – SFUMATO, tzv. splývavé

hřiště s umělým povrchem. Zřizovatelem školy je Město

čtení

Cheb. Škola je úplná a její kapacita je dána podmínkami

• Anglický jazyk od 1. třídy formou kroužku, od 3. třídy

zřizovací listiny – 550 žáků. Ke zkvalitnění výuky využívá-

povinně

me odborné učebny, keramickou dílnu, cvičný byt, dílny

• Zkušenosti s prací se žáky se SVP

pro dřevo a kovovýrobu, multimediální učebnu SMART,

• Informace o docházce a prospěchu prostřednictvím
webu - Školaonline
• Provoz školní družiny od 6.00 do 16.30

jazykovou laboratoř a učebnu pro výuku literární

KROUŽKY

• Funkční žákovský parlament
• Dobré klima školy (SCIO, reference)

Keramický kroužek, Internetový klub, Recitační kroužek,

• Dobré zázemí – tělocvičny, hřiště, jídelna v objektu,

Anglický jazyk 2. stupeň, Anglický jazyk pro nejmenší,

družina

Sportovní hry pro 1. stupeň, Sportovní hry pro 2. stupeň,

• Vybavení školy (výpočetní technika, učební pomůcky)

Klub deskových her, Taneční kroužek, Graﬁcký kroužek,

• Bezpečné prostředí – mimo silný dopravní provoz,

Zpívání pro 1. stupeň, Výtvarný kroužek, Ještěrky –

minimální výskyt šikany

poznávací kroužek pro ŠD, Kroužek tvůrčího psaní.

• Školní projektové dny – alternativní výuková metoda

prezentovat prostřednictvím dataprojektorů, v řadě
učeben jsou instalovány dotykové tabule. Celá škola je
připojena k internetu prostřednictvím sítě Cesnet,
budova je pokryta sítí wiﬁ.
Součástí školy je školní družina s kapacitou 150 žáků.
Školní družina má 3 oddělení. Provoz ŠD je stanoven na
dobu od 6.00-8.00h a 11.40-16.30h.
Jídelna má kapacitu 1000 jídel.

jazykové vybavení, škola v přírodě
kroužků

moderně vybavena počítači, ve všech učebnách lze

V areálu školy je školní jídelna, která je součástí školy.

• Propracovaný systém exkurzí žáků – volba povolání,
• Podpora odpolední činnosti žáků širokou nabídkou

výchovy – knihovnu, dvě počítačové učebny. Škola je

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ

KONTAKTY

Každoročně se žáci umisťují na předních místech
v předmětových i sportovních soutěžích nejen v okres-

sekretariát

Alena Trávníčková

ních a krajských kolech soutěží, ale žáci se probojovali

ředitel školy

Mgr. Pavel Černý

i do kol celostátních v případě Mladého Demosthéna,

zástupce ředitele

Mgr. Štěpánka Dostálová

Astronomické olympiády, Logické olympiády.

výchovný poradce Mgr. Eva Pospíšilová
metodik prevence Mgr. Pavlína Hošnová
ICT koordinátoři

Mgr. Libuše Čamrová
Ing. Zdeněk Vrbata

koordinátor EVVO Mgr. Michaela Korbičková
kancelář školy

+420 354 422 408, +420 778 441 969

ředitel

+420 354 422 344

školní družina

+420 354 422 408

školní jídelna

+420 354 422 496

prijmeni@3zscheb.cz / 3zscheb@seznam.cz

více informací na www.3zscheb.cz

