
Měníme svět vzdělávání. Budujeme síť ScioŠkol, ve kterých připravujeme děti na budoucnost plnou změn.
Vycházíme přitom z aktuálních vědeckých poznatků. Podporujeme přirozený rozvoj dětí a posilujeme jejich
zvídavost. Přidáte se k nám?

Asistent/ka průvodce na 1. stupeň ve Scioškole Praha 4 Nusle

Zajímáte se o vzdělávání? Naplňuje vás práce s dětmi a máte chuť se spolu s nimi rozvíjet a učit? Oceníte
možnost podílet se na provozu školy a realizovat své vlastní nápady? Hledáte místo v takové škole, kterou byste
sami rádi navštěvovali? Pak máme práci přesně pro vás.

Jsme zaběhnutá škola o 160 dětech, zaměřujeme se především na rozvoj silných stránek dětí a přijímání
zodpovědnosti za své učení a chování. U dětí rozvíjíme ScioKompetence, především studijní autonomii a
pěstování dobrých vztahů.

Hledáme asistenta/asistentku pro holčičku ve 4. třídě s lehkou mentální retardací k nám na školu v Praze 4
Nuslích. Pedagogické minimum nebo akreditovaný kurz asistenta pedagoga výhodou, ale ne podmínkou.

Mezi naše průvodce a asistenty se nejlépe hodí lidé zvídaví, učenliví a optimističtí. Trpěliví, aktivní a zodpovědní.
Lidé s rozvinutým morálním citem, zdravou sebedůvěrou a sebereflexí. Naši průvodci by zkrátka měli být takoví,
jaké chceme, aby jednou byly i děti ze ScioŠkoly.

Co nabízíme?

● Smysluplnou práci
● Metodické vedení od speciálního pedagoga.
● Důvěru ve vaše schopnosti, plný respekt.
● Skvělé kolegy i vedení.
● Práce v tandemu zkušených průvodců.
● Podporu a důkladné zaučení.
● Průběžné kvalitní další vzdělávání.
● Výjezdy do inspirativních škol v ČR, v Evropě a možná i jinam.
● Možnost spolu s kolegy a dětmi utvářet konkrétní podobu své školy a prostor vyjadřovat se i k dění na

ostatních ScioŠkolách.
● 40 dnů dovolené.
● plný úvazek s nástupem konec srpna 2022 (možný i částečný)
● benefity: sick days, dotované stravné na obědy, další vzdělávání v oblasti pedagogiky, kurzy angličtiny
● Nástupní plat 24 000 - 28 000  Kč a podnětné pracovní prostředí

Co je třeba udělat?

Pokud se k nám chcete přidat, pošlete nám své CV, ve kterém, kromě obvyklých údajů, uveďte veškeré dosavadní
zkušenosti z práce s dětmi. I ty, které vám na první pohled zdají méně důležité.

Také bychom se rádi dozvěděli pár řádek o tom, proč byste rádi pracovali zrovna u nás, na co byste se nejvíce
těšili a čeho se třeba i obávali.

Těšíme na vaše odpovědi, které nám, prosím zašlete do 31. 7. 2022 na jana.charova@scioskola.cz

Pokud se chcete dozvědět více o ScioŠkolách

Facebook ScioŠkol: https://www.facebook.com/scioskola/
Facebook Prahy 4: https://www.facebook.com/ScioSkolaPraha4/
Video o ScioŠkole https://www.youtube.com/watch?v=WrzIjXwAbqo
Rozhovor: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/ondrej-steffl-rodice-hledaji-skolu-s-lidskou-tvari-40071432
Rozhovor:
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/skolstvi/expert-at-se-deti-uci-co-chteji-skolam-chybi-odvaha_371734.html

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/skolstvi/expert-at-se-deti-uci-co-chteji-skolam-chybi-odvaha_371734.html



