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INSPIRATIVNÍ PRŮVODCE/UČITEL V ZŠ 

Chceš se k nám přidat? Jsme akreditovaná škola s kapacitou 80 žáků, pracujeme s dětmi ve věkově 
smíšených třídách a hodně se inspirujeme Montessori pedagogikou. Na každém kroku pocítíš 
kolegiální podporu. Ve třídách učíme v tandemu průvodce a asistent. Hledáme zkušené pedagogy 
i nadšené absolventy. V metodické oblasti Ti poskytneme systematickou podporu a kontinuální 
rozvoj. Můžeš u nás pracovat na plný nebo částečný úvazek.  

V našem týmu uvítáme: 

• Učitele/ku 1. stupně s praxí 
• Učitele/ku 2. stupně s praxí – aprobace humanitní 
• Učitele/ku 2. stupně s praxí – aprobace přírodovědná 

Hledáme právě tebe pokud odpovíš alespoň 5 x ano 

• Přistupuješ k dětem (a nejen k nim) přirozeně s respektem? 

• Umíš děti vést a zároveň jim ponechat svobodu a dát důvěru? 
• Dokážeš děti nadchnout pro nová témata a motivovat je k samostatnosti, důslednosti a 

spolupráci? 
• Máš odvahu učit jinak, přirozeně propojovat školu a svět a každý den s námi hledat 

rovnováhu a smysluplnost? 
• Máš pedagogické vzdělání a/nebo víceletou zkušenost s výukou dětí na (alternativní) 

ZŠ/SŠ? 
• Máš zkušenosti z montessori kurzu, školky nebo školy? 
• Orientuješ se na růst své osobnosti, máš zájmem o nové trendy ve výuce a touhu se 

neustále učit a pracovat na sobě? 
• Jsi rád/-a venku a vymýšlíš různé aktivity? 

Co u nás získáš? 

• Prostor pro smysluplnou seberealizaci, která Tě každé ráno dostane na nohy. 
• Maximálně 18 žáků ve třídě, které budeš podporovat a inspirovat. 
• Místo ve fungujícím, soudržném a podpůrném týmu, který je pozitivně naladěný.  
• Podporu, respekt a důvěru vedení školy. 
• Možnost dál na sobě pracovat a věnovat se DVPP. 
• Účast na rozhodování v oblastech spojených s Tvými kompetencemi v týmu. 
• Možnost aktivního zapojení do vzdělávacích a rozvojových projektů školy. 

Využij možnosti nás blíže poznat na našem webu (www.zsradostna.cz), jsme i na facebooku. 

www.zsradostna.cz
https://www.facebook.com/Z%C3%A1kladn%C3%AD-%C5%A1kola-Radostn%C3%A1-109847533910282
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Zaujali jsme tě? 

Pošli nám svůj strukturovaný životopis a motivační dopis. Představ nám svůj pohled na 
vzdělávání a přístup k dětem, můžeš připojit i další informace, které považuješ za důležité.  

Dokumenty vlož jako přílohy své odpovědi. Nové kolegy vybíráme zodpovědně, výběrové řízení 
je více-kolové. Počítáme s tebou od září, ale připojit se k nám můžeš dle dohody i dříve. Pokud nás 
zaujmeš, pozveme Tě na osobní setkání, na které se těšíme! 

Kontakt: 

Mgr. Jana Vlková 
ředitelka školy 

tel. 725 932 763 
email. Jana.Vlkova@zsradostna.cz 
Komenského 72, Zdice 
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