
Výchovný ústav a dětský domov se školou Moravský Krumlov 

Nabízí pracovní pozici:  

Vychovatel  

Úvazek: 1,00 (hlavní pracovní poměr) 

Místo výkonu práce: Nádražní 489, Moravský Krumlov 

Rozvržení pracovní doby dle harmonogramu vychovatele (odpolední přímá práce, 

střídání krátkého a dlouhého týdne) 

Pracovní náplň: 

Vychovatel vykonává přímou pedagogickou činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími 

potřebami ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, nebo práce související s 

výchovným procesem. 

Úkolem je práce s dětmi ve speciálním školském zařízení mimo rámec školy. Hlavním 

záměrem je celkově rozvíjet jejich osobnost, hodnotový a volní systém, schopnosti. Ve 

své práci se budete zaměřovat na aktivní a kvalitní využití odpoledního času svěřených 

dětí, rozdělení času mezi povinnosti, sebeobslužní činnosti, zájmové aktivity a jiný volný 

čas.  

 

Požadujeme: 

- Minimálně bakalářský titul v oboru speciální pedagogika, zaměření etopedie 

výhodou 

- Dostatečná psychická odolnost vůči stresu a zvládání náročných situací s dětmi 

- Trestní bezúhonnost 

Výhodou: 

- Řidičský průkaz 

- Znalost práce s PC 

- Úcta ke svěřeným dětem, zájem o děti, respekt k jejich individualitě, schopnost 

naslouchat, empatie 

- Odborná znalost problematiky osobnosti dítěte v ústavu a metod práce s touto 

klientelou 

- Schopnost pracovat s konflikty a chybami, schopnost porozumět problému a 

vidět možnosti řešení, umění vyjednávat 

- Schopnost samostatného úsudku a rozhodování v krizové situaci, schopnost 

improvizace 

- Schopnost spolupráce v týmu, organizačné schopnosti 

- Aktivita, kreativita, flexibilita.  

- Loajalita, pečlivost a trpělivost 

- Osobní vyzrálost, přirozená autorita 



Nabízíme: 

- 12. platová třída,  po zapracování osobní ohodnocení a další příplatky 

- Dojezdová vzdálenost z Brna i ze Znojma, dobré dopravní spojení 

- Závodní stravování  

- Práci ve státní příspěvkové organizaci působící dlouhodobě v oblasti ústavní 

výchovy dětí  

- Příspěvky FKSP (na kulturní a sportovní oblast)  

- Supervize a další vzdělávání  

- Přátelský pracovní tým  

- Prostor pro realizaci vlastních nápadů, prostor pro invenci  

- Pracovní smlouva na dobu určitou (po roce možnost doby neurčité) 

 

 

Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem prosím zasílejte na 
vudds@seznam.cz. 


