
Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

TÝMOVÝ MANAŽER/TÝMOVÁ MANAŽERKA INDIVIDUÁLNÍ POMOC 

úvazek 1,00  

 

Požadujeme:  

• VŠ vzdělání (magisterský studijní program);  
• znalosti pravidel projektového řízení a schopnost jejich aplikace; 
• zkušenosti s vedením pracovních týmů;  
• trestní bezúhonnost; 
• flexibilita;  
• vynikající komunikační, organizační dovednosti. 

 

Výhodou: 

• znalost metodiky Prince2 nebo IPMA; 
• znalost problematiky školství; 
• znalost strategického řízení ve školách; 
• znalost individuálních forem profesního rozvoje pedagogů; 
• AJ  na komunikativní úrovni. 

 
Hlavní náplň činnosti: 

• výběr, sestavení a řízení realizačního týmu klíčové aktivity, vč. spolupráce týmu této 
klíčové aktivity se všemi subjekty zapojenými do realizace projektu; 

• řízení klíčové aktivity tak, aby bylo dosaženo dodávky produktů dle stanovených 
projektových cílů, a to v určeném termínu, rozsahu a v rámci daného rozpočtu; 

• vytvoření modelu Systému intenzivní podpory školám, s cílem podpořit zvýšení 
efektivity škol v oblasti strategického řízení a plánování a pedagogického vedení;  

• odpilotování systému ve školách, které budou identifikovány jako školy s potenciálem 
rozvoje ve spolupráci s ČŠI; 

• zajištění podpory vybraných škol formou intervencí, poradenské činnosti, koučinku,  
supervize a vzdělávání vedení  školy a pedagogického sboru 

• vytvoření a ověření nástrojů sebehodnocení ředitelů v modifikacích pro MŠ, ZŠ, SOŠ 
a gymnázia;  

• vytvoření výstupu z benchlearningu, který bude předán MŠMT jako podklad pro 
tvorbu dalšího kola tzv. šablon. 

 

Nabízíme: 

• intenzivní činnost na významném systémovém vzdělávacím projektu;  
• pracovní smlouvu na plný úvazek po dobu realizace projektu  (listopad 2021); 
• pět týdnů dovolené. 

 
 



Plat dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění. 
 
Místo výkonu práce: Praha 
 
Předpokládaný nástup: ihned nebo dle dohody 
 
Strukturovaný životopis zašlete nejpozději do 25. 1. 2017 do 12:00 hodin na e-mail 
pam@nidv.cz. Do předmětu zprávy uvádějte „manažer IP  SRP“. 
 
Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru nejpozději do 6. 2. 2017. 
 
Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním 
poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
pro účely příslušného výběrového řízení. 
 

 

 

 


