
Základní škola U Obory, Praha 10, Vachkova 630 
a 

Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 
 

nabízejí volnou pozici školního psychologa s 0,5 úvazkem v každé škole 
s předpokladem nástupu  

1. dubna 2022 
 

Požadavky:  
- Ukončené magisterské studium v oboru jednooborová psychologie nebo psychologie-

speciální pedagogika (praxe v oboru ve školním prostředí vítána). 
- Pečlivost a smysl pro zodpovědnost, systematičnost, iniciativa a samostatnost. 
- Výborné komunikační schopnosti. 
- Administrativní dovednosti v rámci zpracovávání písemných výstupů z vyšetření. 
- Orientace v problematice školství. 
- Znalost práce na PC. 
- Znalost cizích jazyků výhodou (Aj, Rj). 
 

Náplň práce: 
- Poskytování krizových, poradenských a intervenčních činností. 
- Péče o integrované žáky. 
- Psychologické poradenství související se vzdělávacím postupem dětí. 
- Tvorba metodických a koncepčních materiálů z oblasti psychologického poradenství 

a prevence ve školství. 
- Provádění individuálních a skupinových vyšetření dětí a mládeže. 
- Diagnostika, depistáže. 
- A dále dle Nařízení vlády č. 222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě 

ve znění pozdějších předpisů. 
 

Nabídka: 
- Práce ve stálém kolektivu škol. 
- Kvalitní vybavení škol a dobré pracovní zázemí. 
- Smlouva na dobu určitou do 31. 12. 2022 se zkušební dobou 3 měsíce, s možností dalšího 

prodloužení.  
- Platové zařazení: 12. platová třída 
- Benefity z FKSP. 
- Obě školy jsou v dostupné vzdálenosti. 
 

Podmínky pro zařazení zájemců do výběrového řízení: 
V případě zájmu o tuto pozici zašlete do 25. března 2022 strukturovaný životopis, kopii 
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a kopii aktuálního výpisu z rejstříku trestů na email 
reditel@zsjandusu.net. Předmět zprávy označte textem „Výběrové řízení – psycholog“.  
 

Forma výběrového řízení:  
První kolo výběrového řízení: vyhodnocení došlých žádostí. 
Druhé kolo výběrového řízení: vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru. 
 

Kontakt: 
ZŠ U Obory, Praha 10, Vachkova 630 – ředitelka školy Mgr. Ivana Vodičková, tel.: 608 771 038, 
email: ivana.vodickova.zs@seznam.cz; www.zsuobory.cz 
ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 – ředitel školy Mgr. Jiří Měchura, tel.: 737 886 638, email: 
reditel@zsjandusu.net; www.zsjandusu.net 

mailto:reditel@zsjandusu.net
mailto:ivana.vodickova.zs@seznam.cz
http://www.zsuobory.cz/
mailto:reditel@zsjandusu.net
http://www.zsjandusu.net/

