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Střední škola elektrotechnická Lipník nad Bečvou přijme 

nového učitele do svého pedagogického sboru: 

Učitel odborného výcviku – elektro  
Na dané pozici budete učit odborný výcvik elektrotechnických činností žáky tříletého 

učebního oboru Elektrikář a čtyřletého studijního oboru Mechanik elektrotechnik. Budete 

učit na pracovišti praktického vzdělávání v Lipníku nad Bečvou, případně na odloučeném 

pracovišti (polygonu) v Přerově.  

Nabízíme: 

 Učit na odborné škole specializované na elektrotechniku a IT 

 Možnost uplatnit své znalosti a schopnosti, předávat poznatky, realizovat nápady 

 Zázemí stabilní organizace zřizované Olomouckým krajem 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 Hlavní pracovní poměr 

 Pracovní smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou 

 11. platovou třídu pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4 (pedagogičtí pracovníci)  

 12 dnů studijního volna 

 Penzijní připojištění 

 Stravování ve školní jídelně 

Požadujeme: 

 Min. střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu 
středního vzdělávání v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného 
předmětu 

 Vyhlášku 50/1978 Sb.  
 Zdravotní způsobilost dle Zákona o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb. 

 Trestní bezúhonnost dle Zákona o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb. 

 Profesionalitu, odbornost, spolehlivost, chuť předávat znalosti a dovednosti mladé 

generaci 

 Výhodou je střední vzdělání s výučním listem v kombinaci se středním vzděláním 

s maturitní zkouškou   

 Pedagogické vzdělání je výhodou, ale ne podmínkou nástupu 

 

Nástup: Od 1. září 2022 

Zaměstnavatel: Střední škola elektrotechnická Lipník nad Bečvou, Tyršova 781, 751 31    

Lipník nad Bečvou 
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Žádosti:  

Žádosti s životopisem posílejte na email ředitele školy: tesarm@sse-lipniknb.cz.  

Na tento email zasílejte případné dotazy.  

Uzavírka žádostí: 30. dubna 2022 
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