
 

 

 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  

UČITEL/UČITELKA 1. STUPNĚ, VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA, ZKRÁCENÝ ÚVAZEK 0,4  
Záleží nám na tom, aby naše děti byly schopny své poznatky používat v souvislostech běžného života.  

Nejsme alternativní škola, k dětem však přistupujeme se vzájemným respektem. Vedeme žáky k empatii, 

toleranci, k úžasu k naší přírodě. Hrajeme si, ukazujeme, učíme a zkoušíme. Máme mezi námi jedno volné 

místo a hledáme osobu, která bude sdílet a rozvíjet náš přístup a ideály. Zaujali jsme Vás? Poznejte nás blíže! 

Vše Vám ukážeme, vysvětlíme, vyzkoušíme a …   
 

CÍL ŠKOLY 

Žák je připraven pro přechod na 2. stupeň v oblasti znalostí, dovedností i postojů. Je empatický, pomáhající  

a tolerantní ke všemu živému i neživému. Škola je centrem pro výuku a výchovu žáků a celé komunity. 

 
POŽADUJEME 

- aprobace pro učitelství na 1. stupni  

- metodická i jazyková znalost angličtiny  

- nadšení do práce s dětmi, vlastní zkušenosti a postupy, respektování a přijetí systému výuky 

- chuť dále se rozvíjet, zkoušet a hledat cesty k jednotlivým žákům 

- zájem o další sebevzdělávání dle potřeb vlastních i potřeb školy 

- časové možnosti – plánování a příprava aktivit mimo vyučování 

- podílení se na komunitních akcích nad rámec běžné pracovní doby 
 

NABÍZÍME 

- poskládání rozvrhu dle společných možností 

- zapojení se do školních projektů v rámci dohod o provedení práce 

- výuku především ve 4. a 5. ročníku, vlastní kreativitu a vedení žáků k přestupu na 2. stupeň 

- podporu od vedení a ostatních pedagogů 

- podílení se na metodických postupech výuky a možnost vnášení vlastních zkušeností a návrhů 

 

NAŠE PEDAGOGICKÉ PRINCIPY 

- výuka dle společné metodiky + zavádění dalších metod a forem práce 

- výuka matematiky dle prof. Milana Hejného 

- výuka v souvislostech na základě fenologického a regionálního principu 

- integrovaná výuka vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět 

- využití školy a jejího okolí jako učebnice života 

- vedení žáků k přípravě prezentací a ročníkové práce, spoluorganizování školních akcí 

- tvorba programů pro menší spolužáky, zakládání školních portfolií 

- účast na soutěžích, sportovních akcích, výletech a škole v přírodě 

- spolupráce s dalšími organizacemi nejen v Ostopovicích  

 

Mgr. Petr Juráček  

ředitel školy 


