
Hledáme do našeho týmu  
učitele/ku angličtiny

Jsme menší inovativní škola s osobním přístupem plná lidí, kteří chtějí učit jinak. Rosteme 
postupně a každý rok rozšiřujeme náš tým - najdete u nás zkušené učitele, ale také pedagogické 
nováčky. Naše práce nám dává smysl, stavíme na rozvoji klíčových kompetencí. Ve třídách učíme 
v tandemech, v týmu využíváme vzájemnou kolegiální podporu. Naším cílem je děti nadchnout 
pro nová témata a motivovat je k samostatnosti, důslednosti a spolupráci.

	 Je Vaše angličtina minimálně na úrovni B2 a máte dobrý gramatický přehled?
	 Máte zkušenost s prací s dětmi ve formálním či neformálním vzdělávání?
	 Ovládáte metody respektující komunikace, jako jsou mj. schopnost aktivního
 naslouchání, popisná zpětná vazba či efektivní řešení konfliktů? 
	 Zajímají Vás další obory vzdělávání - matematika, hudba či výtvarný obor?
	 Jste inspirativní a kreativní osobnost s otevřenou myslí a týmovým duchem?

Vaší výhodou, nikoli však podmínkou, je:
	 odpovídající (pedagogické) vzdělání,
	 znalost Cambridge zkoušek a učebních materiálů od Cambridge University Press,
	 v případě zájmu o matematiku znalost prostředí Hejného metody
	 zájem o zpěv, hra na hudební nástroj; výtvarná tvorba, malování, kreslení,
	 dobré organizační schopnosti a systematičnost,
	 znalost prostředí Google Apps a Edookit.

Co Vám nabízíme?
	 vedení výuky angličtiny napříč všemi ročníky základní školy (1. i 2. st.),
	 vedení výuky dalšího předmětu dle Vašeho zaměření – MAT, HV, VV (1. i 2. st.),
	 smysluplnou práci v přátelském prostředí menší inovativní školy,
	 platové ohodnocení odpovídající vašim kompetencím, příspěvky a další benefity,
	 systematickou podporu profesního i osobního rozvoje a velký prostor k růstu díky spolupráci
 v učitelských tandemech, podporu při adaptaci v novém kolektivu,
	 příjemné pracovní zázemí (menší škola se zahradou blízko zastávky MHD),
	možnost aktivního zapojení do vzdělávacích a rozvojových projektů školy,
	 podporu, respekt a důvěru kolegů, kolegyň i vedení školy,
	 práci na plný nebo částečný pracovní úvazek (dle pozice/aprobace).

Chcete se k nám přidat? 
Pak se nám ozvěte a pošlete e-mail s těmito přílohami: 
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) s akcentací 

toho,  co reflektuje výše uvedené požadavky, a představením svého pohledu na vzdělávání 
    a přístupu k dětem. 
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.

A co ještě u nás najdete?
	 nadšené kolegy/ně,
	 občerstvení na pracovišti za příznivou cenu, příspěvek na vzdělávání, sport, další benefity.

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