
 
Učitel/ka pro 1. stupeň (do 1. třídy i dalších ročníků) 

 
● Máte pedagogické vzdělání a orientujete se v oblasti primární pedagogiky?  
● Máte zkušenosti s výukou dětí mladšího školního věku?  
● Máte nadstandardní komunikační dovednosti, jako jsou mj. schopnost aktivního 

naslouchání, popisná zpětná vazba či efektivní řešení konfliktů? 
● Jste inspirativní osobnost s tvůrčím duchem a otevřenou myslí? 
 
Pokud na většinu otázek odpovídáte „ano“, pak se nám ozvěte :) 
 
Vaší výhodou, nikoli podmínkou, je: 
● znalost některé z pedagogických diagnostických metod a principů 

konstruktivistické pedagogiky, 
● znalost prostředí Google Apps a Edookit  
  
Uzávěrka přihlášek je 11. 3. 2021 
Odpovídáme všem zájemcům, a to v horizontu 2 týdnů.  
Nové kolegy/ně vybíráme pečlivě a zodpovědně, výběrové řízení je vícekolové. V 
případě, že splňujete výše uvedená kritéria, pozveme Vás k osobnímu (online) setkání.  
Počítáme s Vámi od září 2021, ale připojit se k nám můžete dle dohody i dříve.  
 
Ozvat se můžete přes portál Jobs odpovědí na náš inzerát nebo nám pošlete e-mail na 
skola@skolavitae.cz s těmito přílohami: 
 

1. Strukturovaný životopis: akcentujte v něm vše, co souvisí s prací s dětmi a 
oblastí vzdělávání  

2. Motivační dopis: pošlete jako samostatný dokument (nikoli jako průvodní text k 
přílohám), zdůrazněte v něm vše, co reflektuje výše uvedené požadavky a 
představte svůj pohled na vzdělávání a přístup k dětem 

  
A co u nás získáte? 
● smysluplnou práci v přátelském prostředí menší inovativní školy,  
● platové ohodnocení odpovídající vašim kompetencím,  
● systematickou podporu profesního i osobního rozvoje a velký prostor k růstu díky 

spolupráci v učitelských tandemech,  
● podporu při adaptaci na nové prostředí (program pro nové kolegy/ně vč. Letní 

školy),  
● příjemné pracovní prostředí (menší škola se zahradou blízko zastávky MHD), 
● možnost aktivního zapojení do vzdělávacích a rozvojových projektů školy, 
● podporu, respekt a důvěru vedení školy, 
● práci na plný pracovní úvazek (nebo dle dohody).  
 
 
Kontakt: Veronika Černá, skola@skolavitae.cz, tel: 602 146 987 

https://www.jobs.cz/rpd/1553999520/?searchId=8bca2775-6534-4974-9666-6ba6b292edef&rps=233
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