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DODATEK

Dodatek k výzvě k vyjádření zájmu o pozice smluvních zaměstnanců v těchto funkčních
skupinách a profilech:
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Po
EPSO/CAST/P/19/2018 Zaměstnanci zařízení péče o děti FS II
se doplňuje
EPSO/CAST/P/20/2018 Pedagogičtí psychologové FS IV
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Do

PŘÍLOHA I – NÁPLŇ PRÁCE
se doplňuje
FUNKČNÍ SKUPINA IV Pedagogičtí psychologové (pro děti ve věku 0–14 let)

a. Poskytování odborných znalostí z oboru pedagogické psychologie personálu v jeslích
a/nebo družině a pomoc při přípravě určitých podkladů souvisejících s touto funkcí.
b. Podrobné sledování práce vychovatelů v jeslích, personálu v mateřské škole a/nebo
učitelů/vychovatelů ve školní družině s cílem poskytovat podporu pro jejich pedagogickou
činnost.
c. Podílení se na průběžné odborné přípravě v otázkách vzdělávání s cílem posilovat
profesionalitu pedagogických pracovníků.
d. Řízení hodnocení potřeb v oblasti odborné přípravy a provádění/zlepšování plánu odborné
přípravy a organizace akcí v oblasti odborné přípravy týkajících se otázek vzdělávání.
e. Sledování celkového vývoje dětí s cílem zajistit optimální podmínky pro jejich pohodu
v jeslích nebo družině.
f. Informování rodičů o aktivitách jejich dítěte na schůzkách pořádaných za tímto účelem
s cílem udržovat s rodiči vztah založený na důvěře a partnerství.
g. Zásahy ve specifických situacích (na žádost vychovatelů v jeslích, personálu v mateřské
škole a/nebo učitelů/vychovatelů ve školní družině či rodičů, nebo z vlastní iniciativy)
s cílem zlepšovat podmínky a zajišťovat pohodu dětí.
h. Navrhování změn v celkové organizaci s cílem zlepšovat kvalitu pedagogické práce, život
dětí v jeslích a/nebo družině a služby poskytované rodičům.
i.

Udržování stálého kontaktu (buď na skupinové, nebo individuální úrovni) s vychovateli
v jeslích, personálem v mateřské škole a/nebo učiteli/vychovateli ve školní družině s cílem
zajistit konzistentnost vzdělávacího působení pedagogických pracovníků.

j.

Tvorba návrhů týkajících se plánování různých aspektů celkové organizace, včetně výběru
a pořizování materiálů, s cílem pozitivně ovlivňovat kvalitu života dětí a služby
poskytované rodičům.

k. Zajištění řádného provádění obecných vzdělávacích cílů.
l.

V případě potřeby podílení se na koordinaci mezi jeslemi a družinami.
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Všechny ostatní zásady v rámci této výzvy se na pedagogické psychology ve funkční
skupině IV použijí obdobně.

