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Pro naši základní školu hledáme kolegu/kolegyni na DPČ (práce dle domluvy) na pozici 

asistenta do pedagogického procesu pro 1. i 2. stupeň a/nebo vychovatele/ku školní 

družiny. 

 

Pozice je vhodná zejména pro: 

• studenty pedagogických oborů hledající praxi v oboru, 

• každého, kdo se připravuje na návrat do oboru po profesní pauze, 

• pedagogy v důchodovém věku, kteří mají chuť věnovat se dále pedagogické práci, 

• osoby pečující o děti (či jiné blízké), které chtějí udržet kontakt s pedagogickou 

profesí. 

 

Hledáme přemýšlivé a iniciativní lidi, pro které je práce na základní škole výzvou. Vaší 

pracovní náplní bude poskytnutí podpory vyučujícím nebo vychovatelům/kám školní družiny 

během přímé pedagogické práce, kvalifikovaný záskok v době jejich nepřítomnosti nebo 

výpomoc během náročnějších příprav nových metod výuky. 

 

Hledáme do našeho týmu ty, kteří: 

• umí pracovat samostatně i v týmu, 

• jsou upřímní a empatičtí, 

• jsou zodpovědní, komunikativní, iniciativní, 

• mají chuť zkoušet nové věci. 

 

Požadujeme tyto kvalifikační předpoklady: 

• U suplujících do výuky je výhodou splnění předpokladů podle Zákona č. 563/2004 Sb. 

zákon o pedagogických pracovnících pro 1. a 2. stupeň a školní družinu. 

 

Na co se u nás můžete těšit: 

• na odměnu 150 Kč/hodinu, k tomu počítáme navíc s časem na vaše přípravy, 

• získáte možnost podílet se na smysluplné práci v naší škole, 

• užijete si vstřícné pracovní prostředí, otevřenost a spolupráci, 

• studující získají možnost provázání praxe a studia pro závěrečné práce, 

• rodiče na RD upevní kontakt s profesí, 

• aktivní senioři/ky uplatní své profesní zkušenosti. 

 

Termín nástupu je ideálně v září 2021, po domluvě také kdykoli během školního roku. 

 

Životopis a motivační dopis zasílejte na email d.jiruskova@zs-jestedska.cz. 

Kontaktní osobou pro případné dotazy je Mgr. Dana Jirušková, tel.: 777 317 479. 

 

Těšíme se na vás! 
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