
Do připravované Základní školy Pivoňka 
v areálu Pivovaru Chříč 

na severním Plzeňsku hledáme pro šk. rok 2017/2018

asistenta pedagoga /
vychovatele pro smíšenou třídu

1. stupně
Hledáme: 

• Člověka s min. středoškolským vzděláním ideálně pedagogického zaměření, 
případně ochotného si dodělat studium pro asistenty a vychovatele. 

• Člověka, který má zkušenosti s prací s dětmi 1. stupně ZŠ. 
• Pedagoga s respektujícím přístupem, který chce být dětem průvodcem.Pedagoga, 

který má rád děti, baví ho jim zprostředkovávat zajímavosti a umí se zasmát sám 
sobě. 

• Člověka, který chce být u zrodu nové školy a podílet se na její koncepci.
• Člověka samostatného, kreativního, nadšeného, s chutí učit se nové věci.
• Člověka, který má rád přírodu, chce s dětmi trávit více času venku. 
• Člověka, který chce pracovat na vesnici. 
• Člověka se zájmy (umění, sport, řemeslo aj.), které může předávat dětem.

Nabízíme: 
• Celý úvazek kombinovaný - asistent ve třídě a vychovatel v družině
• Možnost podílet se od začátku na koncepci školy, družiny. 
• Práci v malém týmu s malým počtem dětí.
• Výborné podmínky pro práci v terénu – velkou zahradu s venkovním altánem, 

Muzeum každodennosti, krásné prostředí Berounky a údolí Javornice. 
• Nadšení, otevřenou komunikaci, přátelskou atmosféru, houževnatost zakladatelů. 
• Možnost pracovat inovativně s motivovanými a aktivními rodinami. 
• Zapojení do komunity kolem pivovaru Chříč a jejich dalších akcí, projektů. 
• Byt v areálu pivovaru. 
• Dobré platové podmínky doplněné o deputát v pivu, palivovém dřevu, vepřovém 

mase a 2 kop vajec. Podpora dalšího vzdělávání. 

Místo je vhodné i pro rodinu s dětmi, která by chtěla žít na vesnici, být součástí určité
komunity, má malé děti, pro které by chtěla dobrou školu. 



Zájemci mohou posílat své životopisy a motivační dopis koordinátorce projektu na mail:
jana.jakubickova@gmail.com. Také pro více informací nám můžete volat na: 702 404 105.
Web: www.skolapivonka.cz a www.pivovarchric.cz, FB: Skola Pivonka, Pivovar Chric

http://www.pivovarchric.cz/
mailto:jana.jakubickova@gmail.com

