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K NÁM!
PŘIDEJ SENabízíme až plný pracovní úvazek na hlavní pracovní

poměr pro učitele/učitelku 1. stupně ZŠ s možností
nástupu od září 2022 do 1. nebo 4. třídy. Platové
ohodnocení dle platných tabulek pro pedagogické
zaměstnance v rozmezí 32 000 – 42 000 Kč podle
délky praxe. Po roce zaměstnání nabízíme příspěvek
5000 Kč na dovolenou a příspěvek na důchodové
pojištění. V rámci profesního rozvoje nabízíme a
podporujeme další sebevzdělávání. K pracovní pozici
nabízíme zvýhodněné ubytování s možností trvalého
podnájmu v obecním bytě Prahy 2. 

SVŮJ ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS
POŠLETE NA: 

 
ZAMPOVA@ZS-SLOVENSKA.CZ 

www.zs-slovenska.cz
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15 ČERVEN

FAKULTNÍ  ŠKOLA PEDAGOGICKÉ  FAKULTY  UNIVERZITY
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přátelská a podporující, s uměním naslouchat;
respektovat děti a rozvíjet jejich osobnost a dovednosti;
vést je ke kritickému myšlení a aktivnímu občanství;
a zároveň s chutí se dál rozvíjet a nebát se zkoušet nové
věci. 

Hledáme vyzrálou osobnost s ukončeným vysokoškolským
pedagogickým vzděláním a s chutí být průvodcem a
vzdělavatelem dětí naší školy. 
Osobnost, která bude:

Hledáme týmového hráče, který se naladí na přátelskou
atmosféru naší školy a přispěje k tomu, aby děti chodily do
školy rády. Nezáleží nám na délce praxe, ale schopnostech,
vůli a pozitivnímu vztahu k dětem a jejich vzdělávání.

VÍCE O ŠKOLE

Naše škola s počtem pěti set žáků v 19 třídách patří k nejlepším
základním školám na Praze 2. Ve škole uplatňujeme moderní výukové
programy, podporujeme inovace a kreativitu učitelského sboru a
podporujeme partnerský vztah mezi žáky a učitelem. Zaměřujeme se
na všeobecný rozvoj osobnosti a věříme, že každý má svůj talent a
nikdo není neúspěšný. Jsme držiteli certifikátu Rodiče vítání a jsme
zapojeni do rozvojového vzdělávacího programu Úspěch pro každého.
Přes všeobecné zaměření naší školy vyučujeme 4 cizí jazyky, od 1. třídy
anglický a od 6. ročníku německý, španělský a francouzský. Školské
poradenské pracoviště disponuje školním psychologem, výchovným
poradcem, metodikem prevence, dvěma speciálními pedagogy a řadou
asistentů pedagoga. 

Naše škola se nachází v klidné části Vinohrad na Praze 2 s vynikající
dopravní obslužností (nám. Jiřího z Poděbrad nebo nám. Míru). Škola
je plně vybavena interaktivními tabulemi, jednou počítačovou
pracovnou pevnou a 2 pojízdnými učebnami. Škola má nově
zrekonstruovanou tělocvičnu. 


