
Školka v zahradě - Lesní mateřská škola, z. s.  
jurta:  Pobřežní ulice  |   kancelář: Bartolomějská 221/11  
284 01 Kutná Hora

Hledáme asistenta/asistentku pedagoga na 0,5 úvazku  
do Školky v zahradě - Lesní mateřské školy v Kutné Hoře 

Jak u nás pracujeme 
- V Kutné Hoře v jurtě pod Barborou provázíme děti ve věku 3 - 7 let, trávíme venku 

téměř všechen čas, za každého počasí a v každé roční době prozkoumáváme les, louku 
i řeku a vycházíme přitom z motta: „Svět je dobrý.“ Náš školní rok vychází z tradic a 
svátků, každé období vrcholí slavností, na které se potkáváme s rodiči i dalšími lidmi 
ze sousedství. Na www.skolkavzahrade.cz je ke stažení náš školní vzdělávací 
program. 

- Jsme tým nadšených lidí, které baví dělat věci smysluplně, s radostí, lehkostí, ale také 
profesionálně a s respektem k okolí. Podporujeme přirozenou zvídavost dětí, vidíme 
smysl ve svobodné hře a je nám blízké prožitkové učení. Uvědomujeme si, že každé dítě 
je jedinečné, má své dary i limity, proto vycházíme vstříc různým druhům osobností, 
respektujeme jejich jinakost a zaujímáme k našim dětem individuální přístup. Zároveň ale 
učíme děti i spolupráci a ohleduplnosti. V tuto chvíli k sobě hledáme podobně 
smýšlejícího kolegu nebo kolegyni na pozici asistenta/asistentky pedagoga na úvazek 
0,5 (nástup 1. 9. 2022). 

Co určitě potřebuješ? 
- nadšení pro práci s dětmi, laskavost, empatii, otevřenost novým věcem, trpělivost a 

zodpovědnost 
- radost z pohybu venku na čerstvém vzduchu za každého počasí 
- sebereflexi a kritické myšlení, chuť stále se vzdělávat a rozvíjet 
- přirozenou důslednost směrem k sobě, dětem i kolegům, schopnost komunikovat 

s respektem a nenásilně 
- týmového ducha  

Co oceníme? 
- Kvalifikaci Asistent pedagoga – ukončenou nebo započatou 
- 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? 
- možnost podílet se na něčem smysluplném  
- vzdělávání a profesní a osobnostní růst díky supervizi 
- pohodový kolektiv 
- finanční ohodnocení dle platových tabulek  

Pokud do toho chceš jít s námi, pošli své CV a alespoň půl strany o tom, proč chceš dělat tuhle práci na 
lucie.sadlova@skolkavzahrade.cz a my se Ti ozveme. Výběrové řízení je plánované na 29. 8. 2022 – zajímavé 
uchazeče a uchazečky si pozveme na osobní setkání a na den do školky.  

IČO:  07288034 
tel.:  +420 606 032 266, e-mail: info@skolkavzahrade.cz, www.skolkavzahrade.cz 

http://www.skolkavzahrade.cz

