
 

 

ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12 

 hledá asistenta pedagoga na celý úvazek  

na 1. a 2. stupeň. 

Nástup 1. 11. 2018 

Co nabízíme: 

● Metodické vedení školním poradenským pracovištěm 
● Spolupráci se speciálními pedagogy školy, využívání pomůcek 

speciální pedagogiky 

● Tým asistentů pedagoga – sdílení zkušeností 
● Dlouholeté zkušenosti školy při práci v tandemech třídní učitel a 

asistent pedagoga 

● Platové zařazení do plat. třídy 8, dle praxe 

● Umožnění dalšího rozvoje, podpora při vzdělávání 
● Možnost dalšího výdělku formou vedení odpoledních zájmových 

aktivit či dalších mimoškolních činností. 

● Dobrou dopravní dostupnost autobusem, vlakem, tramvají či 
možnost využití cyklostezky podél Vltavy 

A co ještě navíc:  

Podporující zázemí týmu spolupracovníků, přátelský kolektiv lidí 

nadšených pro svou práci, péče o vztahy mezi zaměstnanci, rodinná 
atmosféra, důraz na bezpečné pracovní prostředí a okamžité řešení 

případných nedorozumění, pochopení pro individuální potřeby 

zaměstnanců. V blízkosti možnost nákupu či jiné formy stravování. 

Zaměstnanecké benefity např. delší dovolená, příspěvky na závodní 
stravování, rekreaci v tuzemsku i zahraničí, kulturní akce… 

Práce je netradiční, stále se obměňující a nabízí uspokojení z viditelných 

pokroků svěřených žáků. 

 

Koho hledáme: 

Vyrovnanou a pozitivní osobnost schopnou týmové i samostatné práce, 

aktivního člověka s touhou učit se nové věci a zlepšovat své dovednosti 

Požadujeme: 

● SŠ vzdělání  
● základní podmínkou je schopnost navázání hezkého a 

bezpečného vztahu s dětmi – jsme malá škola rodinného 

typu, všechny děti známe jménem 

● pozitivní přístup k práci a kreativní myšlení, komunikační 
dovednosti na velmi dobré úrovni, vyšší míru empatie, 

dovednost citlivě nabídnout a poskytnout pomoc, 

trpělivost a vyšší frustrační tolerance, dovednost práce se 
skupinou a znalost skupinové dynamiky výhodou  

● kvalifikaci pro práci asistenta pedagoga (možno doplnit po 

nástupu) 

Kontakt: 

Žádosti a CV prosím zasílejte na email: horackova@zskdolum.cz. Využít 

můžete také mobilní telefon 778 707 150. Budete pozváni k osobnímu 

setkání přímo ve škole. 

Web školy: http://www.zskdolum.cz/ 
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