
Hledáme ředitele/ředitelku do Lesní mateřské školy v 
Kutné Hoře 

Jak u nás pracujeme? 

 Do naší rejstříkové lesní mateřské školy chodí maximálně 16 dětí za podpory 
dvou učitelů/učitelek. V Kutné Hoře v jurtě pod Barborou provázíme děti 
předškolního věku, 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 naší jurty, 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 slavnost, na které se potkáváme s rodiči i dalšími 
lidmi ze sousedství, pokud to situace dovolí. 

 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 
dle zákona o pedagogických pracovnících 

 Jelikož je pobyt venku za každého počasí náročný, pracujeme u nás i na 
zkrácené úvazky, pozice ředitele/ředitelku je ovšem ideálně na celý úvazek 

 Pozice vyžaduje orientaci v související legislativě a komunikaci s nadřízenými 
orgány 

 Ředitel/ředitelka se kromě administrativy a řízení školky podílí aktivně i na chodu 
školky jako učitel/učitelka 

 více o naší školce na www.skolkavzahrade.cz 

Co určitě potřebuješ? 

 SŠ nebo VŠ pedagogické vzdělání se zaměřením na předškolní pedagogiku nebo 
speciální pedagogiku 

 min. 3 roky praxe dle zákona o pedagogických pracovnících 
 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 s vyjadřováním respektu 

k okolí 
 týmového ducha 
 uživatelskou práci s PC, práce se sociálními sítěmi, webem apod. 

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… 
 absolvování kurzu Respektovat a být respektován 

 



Jakou odměnu Ti nabízíme? 

 možnost podílet se na něčem smysluplném a předávat to dalším generacím 
 vzdělávání a profesní a osobnostní růst díky supervizi 
 pohodový a usměvavý kolektiv 
 8 týdnů dovolené 
 pracovat v organizaci, která nabízí rovné příležitosti 

Pokud do toho chceš jít s námi, pošli své CV na emailovou adresu info@hrexterne.cz a 
pár řádků o tom, proč chceš dělat tuhle práci, a probereme vše, co Tě bude zajímat. 

 


