
 

 

 
Do našeho týmu přijmeme kolegu či kolegyni na pozici průvodce ve školní a lesní družině. 
Hledáme parťáka/parťačku, kterého/ou baví práce s dětmi školního věku a má chuť být dětem 
průvodcem/kyní při neformálním vzdělávání ve školní i lesní družině.  

  
Jaké vlastnosti/schopnosti/dovednosti očekáváme? 

● kreativita, tvůrčí duch, hravost, chuť vymýšlet nové aktivity pro děti, 
● respektující přístup a ovládání metod respektující komunikace,  
● vřelý vztah k přírodě, 
● spolehlivost, samostatnost, trpělivost 
● dobré organizační schopnosti, flexibilita, 
● odpovídající pedagogické vzdělání a praxe ve formálním či neformálním vzdělávání je výhodou. 

  
Co bude Vaší náplní práce? 

● pedagogická činnost vychovatele/ky ve školní družině (tvůrčí dílny, hry a pobyt s dětmi na 
školní zahradě), 

● průvodce v lesní družině – pobyt venku za každého počasí, 
● organizační vedení školní družiny a další činnosti s tím spojené dle pokynů vedoucí ŠD, 
● tvůrčí práce s dětmi, které jsou otevřené, přátelské, zvídané, aktivní a komunikativní.  

 

A co Vám nabízíme? 
● příležitost podílet se na realizaci inovativního vzdělávacího systému, 
● systematickou podporu profesního i osobního rozvoje, podporu při adaptaci v novém kolektivu, 
● přátelské a podnětné pracovní prostředí, příjemné zázemí (menší škola blízko zastávky MHD), 
● možnost aktivního zapojení do rozvojových a koncepčních projektů školy, 
● podporu, respekt a důvěru kolegů/kolegyň i vedení školy, 
● platové ohodnocení odpovídající Vašim kompetencím,  
● práci na zkrácený pracovní úvazek především v odpoledních hodinách (cca 0,5 plného 

úvazku), 
● benefity: příspěvek na vzdělávání i na sport, občerstvení na pracovišti a další. 

 
Chcete se k nám přidat? Dejte nám o sobě vědět a pošlete nám:  

1. Strukturovaný životopis: s uvedením všeho, co souvisí s prací s dětmi a oblastí vzdělávání.  
2. Motivační dopis: pošlete jako samostatný dokument (nikoli jako průvodní text), ve kterém nám 

krátce sdělíte, proč Vás láká pracovat zrovna v naší škole, a popíšete svůj přístup k dětem.  
 

Kontakt:    Veronika Černá, skola@skolavitae.cz, tel: 602 146 987 (mimo pátek) 

 
Nové kolegy/ně vybíráme pečlivě a zodpovědně, výběrové řízení je vícekolové.  
Odpovídáme všem zájemcům v horizontu 2 týdnů.  
Počítáme s Vámi od 18. srpna 2021, ale připojit se k nám můžete dle dohody i dříve.  
  
Těšíme se na nové posily týmu! :) 
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