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Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici: 

UČITEL/KA ŠKOLKY V ZAHRADĚ - LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Nástup od 22. 8. 2022 

OČEKÁVÁME: 
- kvalifikaci dle zákona o pedagogických pracovnících opravňující přímou pedagogickou práci 

v MŠ 
- schopnost pracovat venku za každého počasí po celý rok 
- zájem o dlouhodobou spolupráci (min. 3 roky) 
- zájem o waldorfskou pedagogiku, ze které z velké čásl náš program vychází 
- dovednost pracovat ve sdíleném on-line prostoru 
- nadšení pro práci s dětmi, empali, týmového ducha, laskavý, pozilvní a altruislcký přístup, 

spolehlivost, upřímnost a důvěryhodnost, přirozenou důslednost k sobě, dětem i kolegům, 
sebereflexi a krilcké myšlení, otevřenost novým podnětům, chuť dále se vzdělávat 

OCENÍME: 
- zkušenosl s péčí o děl předškolního věku 
- uplatnění vlastních zálib a dovednosr (hudba, divadlo, zahradničení, kullství, výtvarná 

tvorba, rukodělné práce, cvičení pro děl…) 

NABÍZÍME: 
- práci na zkrácený úvazek (3 dny přímé pedagogické práce, celkový úvazek 0,85) 
- platové ohodnocení 27.000 – 29.000 Kč na plný úvazek (podle odpovídající kvalifikace) 
- malý koleklv a vzájemnou podporu 
- pravidelné supervize 
- další vzdělávání 

  

CO U NÁS PEDAGOG VŠECHNO DĚLÁ? 
  
- zná koncept školky, školní vzdělávací program a literaturu, z níž koncept vychází (Pět zlatých klíčů, 

Pomalé rodičovství aj.) 
- dbá na dodržování rytmu dne a domluvených pravidel 
- před každým obdobím připravuje s kolegy třídní vzdělávací program obsahující témata, která se 

k období váží, hodnoty a kvality, které má v dětech podporovat, písničky, básničky, říkanky a 
pohádky 

- dělá si pedagogické přípravy ve formě dle svého uvážení, společně s ostatními členy týmu se 
střídá ve vedení ranního kruhu a dalších řízených činnosr, svou činnosr ve školce naplňuje 
vzdělávací plán, tak aby byl zachován dostatek volného prostoru pro volnou hru děr 

- společně s ostatními pedagogy vytváří evaluaci pro daná období (po skončení období) 
- navrhuje změny ŠVP a doplňuje vzdělávací plán (nejdříve však rok po nástupu) 
- podílí se na přípravě slavnosr 
- informuje rodiče o slavnostech a pořádaných akcích, jejich programu a průběhu 
- připravuje Ohlédnur za uplynulým obdobím (případně jiným vhodným způsobem informuje 

rodiče o dění ve školce) 
- vede třídní knihu v aplikaci Twigsee 
- spravuje galerii Rajče, stahuje a zálohuje fotky ze školního telefonu 
- prezentuje školku příspěvky na Facebooku 
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- účastní se rodičovských schůzek, konzultuje s rodiči adaptaci konkrétního dítěte (před začátkem 
školního roku a během úvodních měsíců) 

- ošetřuje skupinu děr a snaží se, aby se děl ve školce cílly bezpečně a dobře 
- společně s ostatními pedagogy provádí školní diagnoslku a evaluaci všech děr 

(dvakrát ročně) 
- pokud je to třeba, připraví zprávu pro pedagogicko-psychologickou poradnu či dětského 

psychologa 
- průběžně informuje rodiče děr jak o tom, co se dětem daří, v čem se rozvíjí, tak o tom, v čem je 

děl třeba podpořit, případně problémech děr ve skupině 
- po domluvě s ostatními pedagogy dohlíží na předškolní přípravu děr  
- vede děl k péči o zahradu, naše zvířátka (králík, morče) a také k ochraně přírody 
- zajišťuje aklvity v souladu s BOZP 
- účastní se porad (probíhají od 16 do 18:30 hodin 1 x za 14 dnů), všech konzultací s rodiči, 

slavnosr a akcí školky 
- podílí se na estelcké stránce školky (výzdoba, úklid) 
- kontroluje stav vybavení a zařízení, informuje o nedostatcích, navrhuje a podílí se na úpravách 

zázemí školky 
- dovede poskytnout první pomoc 
- dále se vzdělává (zejména semináře, kurzy a letní škola ALMŠ) 
- podle potřeby nakupuje materiál na tvoření, drogerii, která ve školce chybí 
- střídá se s kolegy v praní prádla  :) 

Hlavní pedagog a metodik navíc: 

- metodicky vede ostatní členy týmu a je jim k dispozici (zastřešuje třídní vzdělávací program a 
evaluace, tj. vypracovává ho na základě podkladů a konzultací s kolegy), rozděluje výše uvedenou 
práci v rámci týmu ostatních pedagogických pracovníků a zodpovídá za její správnost 

Zájemce prosíme o zaslání: 

- životopisu s fotografií 

- molvačního dopisu na email: lucie.sadlova@skolkavzahrade.cz 

Vybrané zájemce pozveme k výběrovému řízení, které obnáší osobní rozhovor a následně případnou 
hospitaci nejméně 1 celý den.
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