
Školka v zahradě - lesní mateřská škola, z.s.
vyhlašuje výběrové řízení na pozici
UČITEL/KA V LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
nástup: 01/02/2023

CO NABÍZÍME
-práci na plný či zkrácený úvazek 
-platové ohodnocení 27.000 – 29.000 Kč na plný úvazek
(podle odpovídající kvalifikace)
-malý kolektiv a vzájemnou podporu
-pravidelné supervize
-další vzdělávání

 

CO OCENÍME
-zkušenosti s péčí o děti předškolního věku
-uplatnění vlastních zálib a dovedností (hudba, divadlo, zahradničení,
kutilství, výtvarná tvorba, rukodělné práce, cvičení pro děti…)

CO JE NEZBYTNÉ
 -minimálně započatá kvalifikace dle zákona o pedagogických
pracovnících 
opravňující k přímé pedagogické práci v MŠ nebo alespoň 1 rok praxe
ve školství
zájem o dlouhodobou spolupráci (min. 3 roky)
-nadšení pro práci s dětmi, laskavost, empatie, otevřenost novým
věcem, trpělivost a zodpovědnost 
-radost z pohybu venku na čerstvém vzduchu za každého počasí
-sebereflexe a kritické myšlení, chuť stále se vzdělávat a rozvíjet 
-přirozená důslednost směrem k sobě, dětem i kolegům
-schopnost komunikovat s respektem a nenásilně 
-týmový duch
-zájem o waldorfskou pedagogiku, ze které z velké části náš program
vychází
-dovednost pracovat ve sdíleném on-line prostoru



CO JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ
Jsme tým nadšených lidí, které baví dělat věci smysluplně, s radostí,
lehkostí, ale také profesionálně a s respektem k okolí. Podporujeme
přirozenou zvídavost dětí a jejich tvořivost, 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 potřeby a zaujímáme k nim individuální
přístup. Zároveň ale učíme děti i spolupráci a ohleduplnosti.

 Školka v zahradě - Lesní mateřská škola, z. s.
Bartolomějská 221/11

284 01 Kutná Hora
606 032 266

lucie.sadlova@skolkavzahrade.cz

Zájemce prosíme o zaslání
-strukturovaného životopisu s fotografií
-motivačního dopisu (alespoň půl normostrany) s informacemi,
proč chcete pracovat právě u nás 
Obojí posílejte na e-mail: lucie.sadlova@skolkavzahrade.cz
Vybrané zájemce pozveme k výběrovému řízení, které obnáší
osobní rozhovor a následně případnou hospitaci nejméně 
1 celý den.
 

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, kde specifikujeme naše cíle i přístup k
dětem. 


