Lesní mateřská škola Prostor plus, z. s.
Třída: Školka v zahradě (Kutná Hora)
Na Pustině 1068, Kolín

Hledáme učitele / učitelku do Lesní mateřské školy Prostor plus, z.s.
Jak u nás pracujeme
‐ Rejstříkovou lesní mateřskou školou jsme teprve krátce od 1.9.2018, nicméně
máme za sebou 5 let zkušeností lesního klubu Školka v zahradě pod Prostorem plus
o.p.s. V Kutné Hoře v jurtě pod Barborou a v mobilním domku na Zelené hoře
provázíme děti ve věku 3 ‐ 7 let, předáváme jim zdravé životní návyky a postoje,
učíme sebe i děti v každodenním kontaktu s přírodou co je to respekt, spolupráce a
zodpovědnost, ale i zábava a hravé poznávání. Trávíme venku téměř všechen čas,
prozkoumáváme les, louku a kaluže. Když nám začne být zima, jdeme se ohřát do
našeho mobilního domku, kde si dáme obídek a odpočineme si. Odpoledne zase
hurá ven. Během roku sledujeme tradiční české svátky, povídáme si o nich a jednou
za čas si uspořádáme nějakou „oslavu“, na které se potkáváme s rodiči i dalšími
lidmi ze sousedství.
‐ Ve školce se toho děje hodně, tak si to důležité zapisujeme a povídáme si o tom na
poradách a supervizích. Jsme tým nadšených lidí, které baví dělat věci smysluplně a
s respektem k okolí a v tuto chvíli k sobě hledáme podobně smýšlejícího kolegu
nebo kolegyni s pedagogickým vzděláním pro mateřské školy
Co určitě potřebuješ?
‐ SŠ nebo VŠ pedagogické vzdělání se zaměřením na předškolní pedagogiku nebo
speciální pedagogiku
‐ radost z pohybu venku na čerstvém vzduchu za každého počasí
‐ nadšení pro práci s dětmi, empatii, otevřenost novým věcem
‐ sebereflexi a kritické myšlení, abys mohl/a vymýšlet, co a jak ve školce vylepšovat
‐ přirozenou důslednost směrem k sobě, dětem i kolegům
‐ týmového ducha
Co oceníme?
‐ zkušenosti s péčí o děti předškolního věku
‐ když do naší školky přineseš něco ze svých koníčků ‐ výtvarná či hudební činnost,
rukodělné práce, cvičení pro děti, znalost přírody…
Jakou odměnu Ti nabízíme?
‐ Práci na DPP, DPČ – momentálně hledáme člověka na 1‐2 dny v týdnu
‐ možnost podílet se na něčem smysluplném a předávat to dalším generacím
‐ odměnu 120Kč/h při DPP a 150Kč/h při DPČ
‐ vzdělávání a profesní a osobnostní růst díky supervizi
‐ pohodový a usměvavý kolektiv
Pokud do toho chceš jít s námi, pošli své CV a pár řádků o tom, proč chceš dělat tuhle práci
na michala.michlová@prostor‐plus.cz a probereme vše, co Tě bude zajímat.
 +420 606 032 266

 info@skolkavzahrade.cz

www.skolkavzahrade.cz

