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Přijmeme do svého týmu pedagoga / průvodce 
s termínem nástupu srpen 2020 
 
Jsme lesní mateřská škola zapsaná v rejstříku MŠMT od r. 2017. Fungujeme od roku 2015. 

Vycházíme z filozofie lesních mateřských škol, Waldorfské pedagogiky, učení prožitkem, 

vnímáme důležitost volné hry pro rozvoj dítěte a komunikujeme nejen s dětmi podle zásady 

"respektovat a být respektován".  

V týmu jsme jako rodina, kterou bychom rádi rozšířili o dalšího člena. 

Máte chuť zažívat každý den trochu jinak? Táhne Vás to do přírody? Spojte svou vášeň se 

zaměstnáním a přidejte se k nám.  

Být průvodcem v lesní školce však znamená i několik povinností navíc oproti běžné školce. Je 

nutné se více starat o zázemí – příprava dřeva na otop, úklid v jurtě a na pozemku, péče o 

morčata, kreativní výzdoba prostředí apod. a skoro každý měsíc zveme rodiče na slanost, která 

se pojí s daným obdobím v roce (Svatováclavská, Svatomartinská, Vánoční spirála, Tři králové, 

Masopust, Den matek, Svatojánská apod.).  

Lesní školka však nabízí stálý pobyt venku s možností uspořádání programu podle aktuálního 

počasí a naladění dětí. Pravidla si tvoříme společně a fungujeme na principu respektuj a buď 

respektován. 

Pedagog do Zvole u Prahy  

Nabízíme: 
• Pracovní úvazek na 2 dny v týdnu (dle dohody), práce na vedlejší pracovní poměr 
• Zázemí ve vytápěné jurtě 
• Pestrou, kreativní práci v příjemném prostředí zvolských lesů 
• Přátelský kolektiv průvodců 
• Možnost rozšíření úvazku v budoucnosti 
• Možnost vzdělávání se v oboru lesní pedagogiky a navazujících oblastech 

Požadujeme: 
• Výhodou je pedagogické vzdělání splňující požadavky MŠMT pro práci s dětmi předškolního 
věku (můžete být i student), není však podmínkou 
• Zkušenosti s prací s předškolními dětmi a jejich vzděláváním, s respektujícím přístupem 
• Kladný vztah k dětem a přírodě 
• Kreativitu a tvořivost 
• Zájem o další vzdělávání se 
• Komunikativnost a schopnost práce v týmu 
• Dobrou fyzickou a psychickou kondici umožňující celodenní pobyt v přírodě  

Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete svůj životopis a motivační dopis na adresu 

skritek.pohadka@atlas.cz. S vybranými zájemci se spojíme a domluvíme na osobním setkání. 

Těšíme se na Vás! 
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