
 

 

Vyhlášení výběrového řízení v Plzeňském kraji  
do krajského a oblastního kabinetu Přírodovědné vzdělávání 
 
Národní pedagogický institut České republiky vyhlašuje v termínu od 17. února 
do 31. srpna 2020 výběrové řízení na pozici člena oblastního kabinetu Přírodovědné 
vzdělávání, který bude zároveň působit i v příslušném krajském kabinetu.  
 
Hledáme aktivní učitele fyziky ZŠ, SŠ (SOŠ, SOU), učitele chemie ZŠ, SŠ (SOŠ, SOU), 
učitele přírodopisu ZŠ, učitele biologie SŠ (SOŠ, SOU), učitele zeměpisu ZŠ, SŠ (SOŠ, SOU) 
a zástupce školního poradenského pracoviště.  
 
V krajském kabinetu Přírodovědné vzdělávání v Plzeňském kraji hledáme zastoupení v těchto 
oblastech:  

 Plzeňsko,  

 Domažlicko,  

 Klatovsko, 

 Rokycansko, 

 Tachovsko.  
 
Uchazeči na pozici člena krajského/oblastního kabinetu budou mít možnost: 

● podílet se na plánu rozvoje příslušné vzdělávací oblasti a její koncepci, 
● získávat nejnovější znalosti a dovednosti využitelné při výuce v příslušné vzdělávací 

oblasti, 
● získat ucelený informační zdroj o dané vzdělávací oblasti, odbornou profesní oporu 

a přehlednou inspiraci, ověřené podklady a informace. 
 
Krajský kabinet se schází 2x ročně formou celodenního setkání na pracovišti NPI ČR v Plzni, 
celková časová náročnost činností v krajském/oblastním kabinetu je minimálně 150 hodin 
ročně na DPP. Práce v Krajském metodickém kabinetu je honorována částkou 250 Kč 
na hodinu. Činnost zahrnuje přípravu na jednání kabinetů, spolupráci při přípravě a realizaci 
DVPP, síťování škol a průběžné sdílení informací s učiteli v příslušném kraji apod. 
 
Uchazeči o tyto pozice musí splňovat tyto povinné požadavky: 

1. úspěšně ukončené vysokoškolské vzdělání s odpovídajícím zaměřením, 
2. působení v oblasti školství minimálně 5 let. 

 
Další nepovinné informace: 

1. publikační činnost v oblasti školství (např. tvorba a/nebo podíl na tvorbě metodických 
materiálů, Výroční zprávy školy, podpůrných materiálů a pomůcek, učebnic apod.), 

2. přednášková a lektorská činnost v oblasti s příslušným zaměřením, 
3. účast na zahraničních stážích a pobytech odpovídajícího zaměření, 
4. prohlubování vlastní odborné profesní kvalifikace v rámci DVPP, 
5. členství v odborných profesních organizacích, 
6. spolupráce na odborných a rozvojových projektech v oblasti školství, členství 

v redakčních radách časopisů, organizačních výborech konferencí. 
 



 

 

Uchazeči se do výběrového řízení mohou hlásit prostřednictvím e-mailu, 
jehož povinnými součástmi jsou: 

1. vyplněný, podepsaný a naskenovaný formulář přihlášky, který je umístěn zde, 
2. strukturovaný profesní životopis (formát pdf nebo doc/docx). 

 
V rámci výběrového řízení budou přijaty a posouzeny pouze přihlášky a životopisy zaslané 
na e-mail KK.SYPO.Plzen@npicr.cz v termínu vyhlášeného výběrového řízení. 
 
Vaše případné dotazy zodpoví odborný krajský metodik projektu SYPO v Plzeňském kraji     
Bc. et Bc. Petra Duspívová Hlávková, petra.hlavkova@npicr.cz. 
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