
 

 

 
Do našeho týmu hledáme kolegyně a kolegy pro druhý stupeň, kteří s námi budou učit podle 
inovativní vzdělávací koncepce. Tandem u nás tvoří dva učitelé, jež se ve svých aprobacích a 
znalostech doplňují. Aktuálně hledáme do tandemu budoucího sedmého ročníku humanitně 
zaměřeného učitele/učitelku.  

  
Hledáme právě Vás… 

● Máte odpovídající vzdělání pro výuku na 2. stupni ZŠ a orientujete se ve svém oboru?  
● Dává Vám smysl učit v souvislostech a berete žáky jako partnery v učení i v diskuzích? 
● Ovládáte metody respektující komunikace, jako jsou mj. schopnost aktivního naslouchání, 

popisná zpětná vazba či efektivní řešení konfliktů?  
● Jste inspirativní a kreativní osobnost s otevřenou myslí a týmovým duchem? 

 
Vaší velkou výhodou (nikoli však podmínkou) dále bude: 

● zkušenost s prací s dětmi ve formálním či neformálním vzdělávání,  
● pedagogické vzdělání s aprobací v humanitních a jazykových oborech, 
● český jazyk na úrovni vyučovaného předmětu pro 2. st. ZŠ, 
● zkušenost s vedením nebo realizací projektů různého typu,  
● uživatelská znalost prostředí a nástrojů Google, Edookit. 

  
Co u nás získáte? 

● Smysluplnou, zajímavou, ale i náročnou práci učitele/učitelky, 
● tandemové vedení svěřené třídy, 
● přátelské a podnětné pracovní prostředí,   
● systematickou podporu profesního i osobního rozvoje, podporu při adaptaci v novém kolektivu, 
● prostor k růstu nejen díky spolupráci v učitelských tandemech, 
● příjemné pracovní zázemí (menší škola se zahradou 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 plný / zkrácený pracovní úvazek (dle dohody), 
● benefity: příspěvek na vzdělávání i na sport, občerstvení na pracovišti, dovolená 40 dnů 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 ke vzdělávání.  
3. Vypracovaný úkol: naplánujte pro 20 dětí 7. ročníku vyučovací hodinu (45 nebo 90 min.) dle 

Vašeho zaměření. Popište jednotlivé kroky a cíle, které jimi sledujete. Zašlete jako samostatnou 
přílohu s uvedením Vašeho jména. 
 

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

Nové kolegy/ně vybíráme pečlivě a zodpovědně, výběrové řízení je vícekolové. V případě, že 
splňujete výše uvedená kritéria, pozveme Vás k osobnímu (on-line) setkání.  
Počítáme s Vámi od 18. srpna 2021, ale připojit se k nám můžete dle dohody i dříve.  
  
Těšíme se na nové parťáky a parťačky :) 
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