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23.4.2019
• Hledáme spolehlivé a dlouhodobé hlídání 2 dcer (5 a 7 let).

Jedná se pravidelně o úterý a čtvrtky odpoledne – vyzvednutí ze školy a školky, případně odvoz na kroužek. Další
činnosti dle dohody, holky jsou šikovné a většinou hodné ?.
Lokalita Praha 10 a Praha 9, organizačně náročnější, ale vše v dosahu MHD.
V případě zájmu mě prosím kontaktujte a osobně se můžeme domluvit na podrobnostech.
Michaela Hartychová (  michaela.hartychova@gmail.com , 775 997 579)

• Dobrý den,   
náš Dům dětí a mládeže Praha 7 hledá vedoucí na letní příměstské tábory. Jedná se o týdenní turnusy ( od pondělí
do pátku ) v termínech od 22.7., od 29.7., od 5.8. a od 26.8. 2019. Vedoucí odpracují denně 8 hodin. Pracují ve
dvojici s cca 20 dětmi ve věku od 6 do 15 let. Plat – 125 Kč /hod. Kontakt: Dagmar Krajčová            
  krajcova@ddmpraha7.cz               
728 127 385

12.4.2019
• Dobrý den,

jsme holandsko-česká au-pair agentura a dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou skvělé pracovní příležitosti pro Vaše
absolventy. Již několik let úspěšně působíme na trhu se zprostředkováváním pracovních příležitostí v Holandsku
nejen v oblasti au-pair.
BabsAupairAgency
Barbora Bedou Adamova
Director
Goudsmidshoeve 206 Apeldoorn/Holland
Tel: 003155-5347232
Fax: 003155-5347233
  www.babsaupair.nl  [1]
Skype:BabsAupairAgency

• Jsme firma, která se věnuje sportu "kitingu" a nabízíme práci lektora kitingu v ČR v průběhu celého roku a přes
prázdniny v Německu - ostrov Rujána.
Lektoři mají hrazenou dopravu, ubytování, k dispozici auto + tel. a PC. Odměna dle odučených hodin (orientačně
200,- Kč/hodina)
Požadavky: min. základní znalost jednoho z typů kitingu: landkiting, snowkiting nebo kiteboarding- na výuku studenty
předem vyškolíme, zaučíme
Iveta Minářová   KITES.CZ    736 767 231,   iveta@kites.cz WhatsApp! 736 767 231  Sleduj nás na FB

• Jsme zbrusu nový, inkluzivní a společensky odpovědný fotbalový klub se sídlem v Praze. Hledáme nové hráče,
trenéry a zaměstnance (fyzioterapeuty atd.), kteří by se mohli zajímat o náš projekt.
Náš klub má jak mužský, tak i ženský tým, kteří hrají v oficiální české lize soutěžní fotbal. V současné době máme
hráče a zaměstnance z více než 30 zemí, takže jsou všichni vítáni.
Na našich webových stránkách a na sociálních sítích můžete vidět některé fotografie a novinky:
  https://www.pragueraptors.com/
  https://www.facebook.com/pragueraptors
  https://www.instagram.com/pragueraptors/

26.2.2019
• Zoo Praha nabízí možnost brigády k zajištění parkovacího pořádku v sezoně 2019.

Nabízíme 120,- Kč/hod , stravenky za každou odpracovanou směnu v hodnotě 65,- Kč.
Zajímavou práci v přátelském kolektivu, možnost plánování směn dle vlastní možnosti.
Požadujeme věk 18 let ,čistý trestní rejstřík.
V případě zájmu kontaktujte pana Marka Hybeše tel: +420 702 009 861 nebo p. M.Kosour
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tel: +420 737 208 694.
• Hledáme spolehlivou slečnu/paní na dlouhodobé hlídání 7 leté dcery. Jedná se pravidelně o pondělní

odpoledne(14.30-19h), včetně vyzvednutí ze školy, odvozu na kroužek a 2x měsíčně v úterý
odpoledne(15-19h.). Lokalita: Uhříněves(ZŠ i bydliště), Újezd nad Lesy (kroužek).Preferujeme řidičku.Odměna 150
Kč/h.Kontakt:   mallim@seznam.cz

• Jsme největší jazykovou agenturou v České republice. Překládáme, tlumočíme a vyučujeme ve více než 80
jazykových kombinacích už přes dvacet let. Počet poboček, množství spokojených zákazníků a objem tržeb nás
právem řadí mezi největší jazykové agentury ve střední a východní Evropě.
Hledáme lektory angličtiny, češtiny a němčiny.
Toužíte po závanu čerstvých nápadů, moderních technologií, otevřených myslí a rozletu kreativity?
Také nesnášíte vůni špinavé houby na tabuli, pavouky ve skříni a zatuchlo školních tříd?
Nechte se zavát k nám!
Náplň práce:
* výuka cizího jazyka v lokalitě: Praha
* kurzy skupinové a individuální, firemní, všechny jazykové úrovně
Co od nás můžete očekávat:
* férovou a přátelskou podporu týmu jazykové školy
* řízení vlastního času: úvazek a rozvrh dle Vašich možností
* příležitost vést jazykové kurzy v TOP firmách v regionu
* příležitost rozvinout své stávající znalosti a dovednosti a naučit se novým
* knihovnu, moderní výukové materiály, metodickou podporu
* po roce spolupráce možnost získat mezinárodní TEFL certifikát
Co očekáváme od Vás:
* započaté VŠ vzdělání na PedF
* nebo certifikát/doklad o znalosti jazyka na úrovni C1
* otevřenost a kladný vztah ke svým studentům a touhu s nadšením jim pomáhat
* spolehlivost a loajalita
* důslednost, smysl pro systém a pořádek
* komunikativnost

V případě, že se cítíte být touto nabídkou osloveni, zašlete svůj strukturovaný životopis v ČJ nebo AJ na 
lektor@skrivanek.cz  .
Všechna data a informace, které nám o sobě zašlete, zpracováváme v souladu s Nařízením GDPR o ochraně
osobních údajů, více se můžete dočíst na   www.skrivanek.cz .

2.2.2019
• Co vás čeká

Jsme společnost, která pracuje výhradně pro lékaře a zdravotnické firmy. Pro naše klienty - lékaře, zdravotníky,
manažery i vlastníky - zajišťujeme administrativní agendu na klíč od začátku až do konce. Například jim převedeme
jim praxi z F.O. na S.R.O., najdeme pro ně kupujícího a jejich praxi prodáme. Nebo zpracujeme žádost o dotaci
na vzdělávání mladých lékařů a věnujeme se jim po celou dobu čerpání této dotace. Proto hledáme "univerzální"
kolegy a kolegyně, kteří mají rádi pestrou práci, mix obchodu, administrativy a právní agendy. Obchodujeme s
lékařskými praxemi, zajišťujeme kompletní servis spojený s jejich prodejem, včetně vyhledání vhodných kupujících
a komunikace s prodávajícími. Součástí práce je i příprava smluv (ve spolupráci s našimi právníky), komunikace s
úřady, zdravotními pojišťovnami atd.
Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít
Ovládání kancelářského SW (Word, Outlook, internet) na dobré úrovni je podmínkou, selský rozum a pozitivní
vstřícná povaha jsou vítány.
Výhodou bude, pokud budete umět
Výhodou je obchodnický talent, radost z propojení nabídky a poptávky, umění komunikace s klienty. Rádi
zaměstnáme i čerstvé absolventy vysokých škol právního, obchodního, marketingového či administrativního
zaměření,...
Co vám můžeme nabídnout
Nejcennějším, co můžete získat, je možnost stát se expertem v oboru administrativy ve zdravotnictví, neboť sdílíme
své unikátní know-how, budované 25 let. Dále nabízíme práci v centru Prahy, přímo na stanici Národní třída, přátelský
kolektiv a vstřícný přístup k zaměstnancům.
Vhodné i pro čerstvé absolventy středních a vysokých škol.
Kontakt:   pavel.pechanek@infoprolekare.cz
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23.1.2019
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR hledá v rámci výzkumného projektu studenty a studentky pro sběr dat mezi

uživateli sociálních služeb. Zájemci se mohou hlásit u pí. Mgr. Lucie Komrskové. Email:   lucie.komrskova@mpsv.cz
Předpokládaná hodinová mzda 200,- Kč.

5.11.2018
• Společnost ESET již od roku 1987 vyvíjí bezpečnostní software, který drží rekordní počet ocenění a díky němuž může

přes 100 milionů uživatelů bezpečně objevovat možnosti internetu. Široké portfolio produktů ESET nabízí firmám i
spotřebitelům maximální proaktivní ochranu při minimálních nárocích.
Chceš pracovat u přední technologické firmy, kterou, nejen v České Republice, zná snad každý uživatel počítače?
Máš jedinečnou příležitost! Právě hledáme kandidáta, který by nám pomohl s expedicí našich výrobků.
Nemusíš se bát naškrobených kravaťáků ani despotického šéfa. Svou práci máme rádi, hlavně pro přátelskou a
neformální atmosféru. Uvědomujeme si, že v práci trávíme půlku našeho bdělého života a tak věříme, že zaměstnání
není jen o práci samotné, ale také o příjemném prostředí, vzájemné důvěře, dobré partě a otevřené komunikaci.
Hledáš dlouhodobou brigádu s částečně flexibilní pracovní dobou? Práce ve skladu a na expedici Tě láká?
Tak se mrkni, na čem budeš dělat:
• kompletovat krabicové verze ESET a taky se trochu zaobírat administrativou s tím spojenou
• připravovat expedici marketingových materiálů
• inventuru skladových zásob
• připravovat náš kinosál pro školení, schůzky apod.
• pomáhat s nakládkou balíkových zásilek a komunikaci s přepravci
• zajišťovat přípravu materiálů na konference, školení apod.
• občas stěhovat kancelářský a zahradní nábytek

Že je to přesně práce pro tebe? Tak čti dál, ať víš, co od Tebe potřebujeme:
• SŠ vzdělání
• samostatnost, flexibilitu a samozřejmě týmového ducha
• orientaci na výsledek
• přesnost a vstřícnost

Aby to bylo fifty-fifty, tak tohle můžeš na oplátku čekat od nás:
• dlouhodobou spolupráci - pracovat můžeš na DPČ i na DPP
• částečně flexibilní plánování pracovního času (pondělí až pátek do 8 do 17:30)
• občerstvení na pracovišti – čeká Tě spousta nealko nápojů, ovoce a zeleniny
• partu cca 65-ti skvělých kolegů, společné akce a teambuildingy, které rozhodně stojí zato
• přátelskou atmosféru

V případě, že Tě pozice zaujala, neváhej a pošli nám svůj životopis na eliska.nekolova@eset.cz

• Searching for a new international student advisor!

Part time / 80 hours a month max
Long-time contract, minimum 6 months starting as soon as possible
Int. student advisor is responsible for providing student services in areas of student life such as orientation, college
counseling, personal counseling, housing and social activities. Other duties required are proof reading, organization
of events, seminars, guidance of visitors and performing other duties as may be necessary or assigned.

This position has occasional weekend or evening work required for student activities.

Skills:

• Passionate about helping international students

• Superior communication skills to effectively and professionally communicate using tact and diplomacy with internal
and external campus community including international visitors

• Proficient in planning, organizing and delivering a wide variety of student events

• Strong individual accountability, organizational skills and attention to detail

• Outgoing personality, friendly and professional interpersonal skills

• Detail oriented, self-directed, and possess the ability to handle multiple assignments in a professional and efficient
manner

mailto:lucie.komrskova@mpsv.cz
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Please send us your CV, we are happy to give you any further information:
  lucie.valova@ruk.cuni.cz

25.10.2018
• Sháníme multifunkčního kolegu, který by se chtěl stát součástí našeho týmu a dokázal by nám vypomoct šířit zdravou

a nefalšovanou chuť čerstvé ovocné šťávy
Kdo jsme:
Jsme Goodlok. Startupová firma vyrábějící ovocné šťávy s rozvozem ke koncovým zákazníkům, do firem, kanceláří,
kaváren apod.
Koho hledáme:
Hledáme někoho, kdo se s námi popere s přípravou ovoce a zeleniny (loupání, očišťování, krájení), kdo se aktivně
zapojí do výroby, kdo má plno nápadů na nové příchutě, ale také takového člověka, kterému nebude vadit po sobě
uklidit.
Co by ti nemělo chybět:
- chuť být v mladém kolektivu a vyrábět ovocné a zeleninové šťávy trochu jinak
- kladný vztah ke zdravému stravování
- řidičský průkaz sk. B a být aktivní řidič (pokud máš vlastní auto, nebo máš zkušenosti s jízdou na skůtru je to velká
výhoda!)
- nevadí ti práce vypsaná výše
- nevadí ti pro něco zajet, doběhnout, nebo něco rozvézt
Kdy Tě potřebujeme:
Především Po, Út, Stř od 7:00 do cca 12:00
Co ti nabízíme:
- nástupní mzda 110 Kč / h s možným navyšováním
- pracovní poměr DPP, nebo OSVČ
- občerstvení na pracovišti
- rozjezd poměrně mladého projektu
- práci v dostupné lokalitě nedaleko metra Palmovka
Pokud si myslíš, že jsi to právě ty, koho hledáme napiš mail na honza@goodlok.cz / předmět Výpomoc.
Pro přehlednost použij následující kratičký formulář a doplň ho o krátký neformální životopis:
Jméno a příjmení:
Věk:
Vlastníš ŘP: Ano/Ne
Řídíš aktivně: Ano/Ne
Vlastníš vozidlo: Ano/Ne
Zkušenosti s řízením skůtru: Ano/Ne
Máš čas požadované dny a hodiny: Ano/Ne/Jinak - (napiš jak)

• Instruktor k animačním programům, instruktor plavání, ski/snb instruktor, zdravotník, noční služba
Organizujeme sportovní, volnočasové a vzdělávací pobyty v ČR i zahraničí:
- Školy v přírodě se sportovně-animačním programem
- Školy v přírodě s výukou plavání
- Lyžařské výcvikové kurzy
- Zimní i letní dětské tábory
- Letní i zimní pobyty pro rodiče s dětmi
Pobyty pořádáme pro děti a mládež z MŠ, ZŠ, SŠ, pro rodiny s dětmi, jednotlivce.
Více informací a kontakt:
MARiMAR s.r.o., Marcel Huňka +420 603 552 628, hunka@marimar.cz
Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3
Korespondenční adresa: Lešetín IV/707, 760 01 Zlín
www.marimar.cz, Facebook: CK Marimar
Odměna pro instruktora/zdravotníka/noční službu je 800-1200 Kč/den/os
(zdarma ubytování a strava)

18.10.2018
• Koordinátor Centra Rosa, z.s.

Centrum RoSa je nezisková organizace zabývající se programem (nejen) pro seniory v Kobylisích.

mailto:lucie.valova@ruk.cuni.cz
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- řídí každodenní chod Centra RoSa – aktivity centra a rozděluje činnosti mezi spolupracovníky
- komunikuje s vedoucí Rezidence RoSa
- spolupřipravuje marketingovou a fundraisingovou strategii
- připravuje pravidelný měsíční program Centra RoSa dle nastaveného klíče – vlastní aktivity pro rezidenty/
mezigenerační aktivity/aktivity veřejnost – komunitu/ pronájmy/ spolupráci se spolky v okolí
- zodpovídá za přípravu a čerpání rozpočtu + zajištění zdrojů (granty/partneři/vlastní příjmy)
- sleduje měření dopadu
- aktivně vyhledává příležitosti k rozvoji Centra RoSa
- pravidelně komunikuje s klíčovými partnery – Rezidence RoSa, Praha 8, další
- realizuje část programu pro rezidenty a veřejnost (zpětná vazba, kontakt…) např. výlety
- příprava akcí Centra RoSa
- připravuje měsíční newsletter, aktualizuje web a FB
- flexibilita
- organizační schopnosti
- přehled v kulturní oblasti a oblasti grantů
- administrativní schopnosti
- kreativita

www.centrumrosa.cz
tel: 212 270 612
info@centrumrosa.cz

6.10.2018
• Nabídka brigády od 300Kč za jednu hodinu

Hledám k sobě malířky na obličej dětem, umíš malovat a děláš to rád?
Animátora na dětské oslavy, jsi extrovertní, máš praxi s dětmi a rád pro ně stále něco vymýšlíš?
Pokud jste si na nějakou z těchto otázek odpověděli ano, kontaktujte mě na mail   t.hartmanova@volny.cz  nebo
na číslo 775 314 321

• HEWER z.s., hledá SCHOPNÉ OSOBNÍ ASISTENTKY/ASISTENTY na DPP/DPČ spolupráci, i s minimální praxí, s
touhou pomáhat konkrétnímu klientovi s každodenními činnostmi. Jsi praktik a umíš si představit realitu? HLEDÁME
PRÁVĚ TEBE!
JE NÁM JEDNO, ODKUD JSI!
Působíme v Praze, v Brně, Středočeském, Ústeckém, Pardubickém a v Plzeňském kraji.
Co Ti pro tuto práci určitě nesmí chybět:
• věk 18+
• výborný zdravotní stav a fyzická zdatnost
• závazek ke spolupráci alespoň po 2 semestry (pro klienta znamenáš jistotu)
Kde všude budou potřeba Tvé ruce:
• budou oporou při cestě na procházku, do školy, či do obchodu
• dopomohou klientovi s osobní hygienou, toaletou a oblékáním
• bezpečně zajistí klienta např. při přesunu z lůžka na vozík a zpět (zaučíme Tě)
• připraví, či podají chutnou stravu a nápoje, upraví zázemí klienta
• budou skládat origami, luštit křížovky, psát dopisy, či hrát společenské hry
Odměnou pro Tebe bude:
• spokojenost a úsměv klienta a jeho blízkých :o)
• potvrzená praxe od stabilní organizace, která je jedničkou v péči o klienty v jejich domácím prostředí!
• směny asistencí, dle Tvých časových možností (ranní, odpolední, večery, či víkendy)
• velmi pěkné ohodnocení v rámci oboru: 120 - 150.- Kč/hod.
• interní vzdělávání v oboru sociální péče
• odborné supervize a komunitní setkávání – pečujeme o Tvou kondici a pozitivní mysl
A pokud se Ti u nás bude líbit a Tvá asistence bude perfektní, počkáme si na Tebe, až dostuduješ. Nabídneme Ti
HPP, nadstandardní mzdu, a bude jen na Tobě, ve které oblasti se prosadíš!
"URČITĚ NÁM POŠLI CV A PŘIPOJ SVÉ ČASOVÉ MOŽNOSTI A PÁR SLOV O TOM, ČÍM NÁM CHCEŠ BÝT
PROSPĚŠNÝ/Á.“
Kontakt:   nabor@hewer.cz   (předmět zprávy: „OA – město, kde chceš pracovat“)

mailto:t.hartmanova@volny.cz
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24.9.2018
• Populární pražské nakladatelství hledá svědomitou pracovnici/svědomitého pracovníka na cca 2 dny v týdnu.

Nakladatelství Pierot působí na českém knižním trhu již od roku 1993. Zaměřujeme se především na původní, ale
i převzaté tituly zejména z oblasti cvičebnic a doplňkových učebnic pro základní školy, populárně-naučné literatury
a beletrie.
Klíčové činnosti:
- Příprava marketingových podkladů
- Příprava podkladů pro jednání
- Vyhledávání a zpracování informací (v českém a anglickém jazyce)
- Úprava webových stránek
- Doplňování databází
- Administrativní podpora back officu (kontaktování zákazníků telefonicky i e-mailem)
Kvalifikační požadavky:
- SŠ/VŠ
- Znalost PC, MS Office (Word, Excel, Outlook)
- Pečlivost, spolehlivost, samostatnost
- Analytické myšlení
- Pozitivní vztah a základní orientaci v literatuře
- Anglický jazyk- úroveň středně pokročilý, znalost Francouzského jazyka výhodou, ale ne podmínkou
Nabízíme:
- Zajímavé pracovní prostředí
- Dlouhodobou spolupráci
- Atraktivní finanční ohodnocení
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
Místo výkonu práce: Štefánikova 16/29, Praha 5
Kontaktní informace: www.pierot.biz
V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailové adrese:   sulcova.eliska@pierot.biz
Kontaktní osoba: Eliška Šulcová

• LEKTOR/KA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NA ŠKOLÁCH
Amnesty International ČR hledá dobrovolníky/dobrovolnice na pozici lektorů lidskoprávních workshopů pro základní
a střední školy.
Koho hledáme?
Dobrovolníka/ici, který/á se stane součástí vzdělávacího projektu na středních školách.
Člověka se zájem o vzdělávání a problematiku lidských práv ( nespravedlivě věznění, svoboda projevu, práva
menšin, migrace....).
Vhodné pro studenty VŠ i SŠ.
Co budeš dělat?
Vést workshopy a živé knihovny na školách. Co je živá knihovna? Mrkni na video: https://www.youtube.com/watch?
v=T8qtWebQZsk.
Podílet se na přípravě vzdělávacích programů
Inspirovat žáky a studenty k aktivitám na podporu lidských práv
Podílet se na evaluaci projektu
Co získáš?
Pracovní zkušenost v největší lidskoprávní organizaci
Rozvoj svých komunikačních, prezentačních a organizačních dovedností
Spoustu nových znalostí o lidských právech a různých menšinách
Smysluplnou práci v motivovaném týmu
Prostor pro kreativitu
Certifikát ( lze pojmout jako stáž)
Kde všechno bude probíhat?
Lektorovat je možné kdekoli v ČR.
Chceš s námi spolupracovat?
Vyplň nám prosím krátký úvodní dotazník   https://goo.gl/VgnPyA  , na jehož základě Tě pak kontaktujeme ohledně
osobního setkání, popřípadě společného skypu. Pokud budeš mít další otázky, obrať se na Martinu Neradovou,
  martina.neradova@amnesty.cz  (Čechy) nebo Markétu Jurčíovou,   marketa.jurciova@amnesty.cz  (Morava a
Slezsko)

• VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 11/18 na obsazení pracovního místa se zařazením do Muzea města Mnichovo Hradiště s
nástupem možným od 1. listopadu 2018 (příp. dle dohody)
Druh práce (pracovní pozice):
· správce depozitáře
· kurátor sbírkových a mobiliárních fondů
· knihovník

http://sulcova.eliska@pierot.biz
https://goo.gl/VgnPyA
mailto:martina.neradova@amnesty.cz
mailto: marketa.jurciova@amnesty.cz
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podrobnosti   ZDE
• MOŽNOST PRAXE NA REALIZACI MEZIGENERAČNÍHO FESTIVALU.

Naše organizace A DOMA z.s. ve spolupráci s městskou části Praha 4 organizuje dne 5. ZÁŘÍ 2018 celodenní
mezigenerační festival ZNOVU
DO ŽIVOTA SPOLU [1] - Dne plného hudby, zábavného programu pro děti, tvůrčích dílen pro malé i velké, ukázky
tradičních
řemesel a mnoho dalšího.
Nabízená praxe by spočívala v podílení se na REALIZACI SOUTĚŽNÍCH AKTIVIT PRO MLADŠÍ I STARŠÍ DĚTI.
- aktivity jsou připraveny, je možnost úpravy, a společného doladění
- je zamýšlených 5 stanovišť, kde by v průběhu dne (10:00 - 19:00 h) probíhaly aktivity paralelně
- každé stanoviště bude mít 2 garanty - _jeden _z řad našich aktivních seniorů komunitního centra a _druhý _z řad
dobrovolníků (studentů)
- není podmínkou strávit tam celý den, možnost prostřídání, nebo spolupráce jen na pár hodin, dle individuálních
možností studentů
Nabízená praxe je na báze DOBROVOLNICTVÍ.
PROČ DO TOHO JÍT?
Student získá
- praktické dovednosti v realizaci volnočasových aktivit pro děti
- praktické dovednosti ve spolupráci se starší generaci
- povědomí o přípravě celého festivalu
- náhled do organizace, která se zabývá osobní asistenci u seniorů
- možnost potvrzení praxe
- reference o spolupořádaní mezigeneračního festivalu do CV
Kontakt: +420 725 001 061
  znovudozivotaspolu@adoma-os.cz

•
• Hledáme výpomoc do ateliéru Jeleních šperků

Jelení šperky s.r.o., https://www.jelenisperky.cz
Malý český ateliér na pomezí Žižkova a Vinohrad hledá nové posily na výpomoc při výrobě jelenů.
Co bude tvým úkolem?
· příprava materiálu a komponentů pro výrobu
· začišťovací a dokončovací práce
· příprava dárkových balení
· ostatní pomocné práce
Co požadujeme?
· manuální zručnost, pečlivost a trpělivost
· spolehlivost, samostatnost
· chuť do práce
A co za to nabízíme?
· možnost osobního i profesního rozvoje
· zajímavou a kreativní práci
· příjemné pracovní prostředí a ten nejlepší kolektiv
· dlouhodobou brigádu, kterou je možné kombinovat se školou.
Životopisy včetně fotografie zasílejte na kariera@jelenisperky.cz.
Do předmětu emailu uveďte – Výroba jeleních šperků
Životopisy, které nebudou splňovat výše uvedené body či budou bez fotografie, nebudou evidovány do výběrového
řízení. Děkujeme a těšíme se na spolupráci!
Informace o pozici:
Místo pracoviště: U Rajské zahrady 797/8, Praha - Žižkov
Typ pracovního poměru: Brigáda
Délka pracovního poměru: Od 2.7.2018 do 31.10.2018
Typ smluvního vztahu: Práce na živnostenský list/IČO, dohoda o provedení práce
Plat: 80 Kč/hodina

31.5.2018

mailto:znovudozivotaspolu@adoma-os.cz
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• Vydavatelství Bauer Media v.o.s. hledá:
Redaktora/Redaktorku českých celebrit pro společenský týdeník
Zajímáš se o společenské dění, láká tě svět celebrit, neunikne ti žádná informace z českého showbyznysu? Tak se
staň součástí nejúspěšnějších týdeníků na trhu a přidej se do týmu našich společenských časopisů. Hledáme do
týmu nové, energické a zvídavé kolegy.
Požadujeme
• nadšení pro práci, přehled o společenském dění a známých osobnostech,
• vynikající znalost českého jazyka a stylistiky,
• flexibilitu, samostatnost, komunikační dovednosti, zvídavost,
• redaktorské zkušenosti
• uvítáme někoho, kdo se nebojí udělat reportáž či rozhovor v terénu.
Vaší náplní práce bude
• tvorba vlastních článků,
• reportáže ze společenských akcí,
• získávání nových informací od známých osobností a jejich zpracování,
• navrhování aktuálních témat.

27.6.2018
• Hledám asistenta/-tku na šk. rok 2018-19 pro mou devítiletou dceru s ADHD, která půjde do 4. třídy ZŠ na Praze 3.

Možný 0,5 nebo celý úvazek – v tom případě by šlo i o výpomoc jiným žákům v jiné třídě. Dcera potřebuje asistenci
v hodinách Čj, Aj a M. V případě zájmu mne prosím kontaktujte na   krulisova@gmail.com  nebo na telefonním čísle
602288871.

20.6.2018
• Nabízím praxi na výtvarném PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE v atelieru.

S dětmi pracujeme v blocích malování a keramiky i dalších tvůrčích činnostech. V přestávkách máme hry venku.
Jeden den jdeme na výlet.
Termín: 20.8 - 24.8. 2018
Atelier se nachází v krásném prostředí u Prahy v obci Husinec- Řež ( 20 minut od centra Prahy). Příměstský autobus.
Pracovní doba 8,00 - 16.30
Odměna je 5 000,- Kč plus ubytování a obědy. Podle konečného počtu přihlášených dětí( zatím není známo) se
mzda může až
o polovinu navýšit.
Pokud máte zájem nebo dotazy volejte na tel: 731158787, jarkaom@seznam.cz

• Od září začínáme pořádat kurzy programování pro děti v jazyce Scratch.
Pro tyto kurzy hledáme lektory, kteří mají zájem o získání praxe, mají rádi děti a těší je dobře odvedená práce.
Nabízíme velmi dobré platové ohodnocení a možnost rozvoje jako učitele. Důležitou součástí nabídky je možnost
spolupodílet se na zajímavém projektu, který má smysl a dětem otevírá nové obzory.
Jedná se o práci na částečný úvazek , dle domluvy (začátek 2-4 hod týdně).
Místo práce : Říčany u Prahy (3 min chůze od vlakové zastávky), 25 min z Hlavního nádraží
V případě zájmu budeme moc rádi, když se nám ozveš na:   michaela@coderebels.cz

12.6.2018
• Jazyková škola Rybička hledá do svého týmu od září 2018 lektorky /lektory angličtiny pro děti.

Naše jazyková škola má velmi dobrou pověst a může Vám nabídnout velmi kvalitní metodické zázemí, práci s dětmi
v malých skupinkách a velmi dobré platové ohodnocení. Práce je vhodná jako doplněk ke studiu.
Požadujeme nadšení a zodpovědný přístup, angličtinu minimálně B2 a praxe s dětmi je výhodou.
Kontakt: Laďka Ebenstreitová – 604 284 222, mail:   skolarybicka@skolarybicka.cz

• Jazyková škola Perfect přijme od 1.9.2018 učitele/ učitelku němčiny pro výuku dětí 6. - 8. třídy, 2 x týdně 4 vyuč.
hodiny, celkem 8 hodin týdně.
? vhodné pro studenty dokončující studium
? vhodné pro čerstvé absolventy
? profesionální pracovní prostředí
? práci v příjemném mladém kolektivu
? možnost případně i více hodin výuky
Kontakt:
Ing. Pavel Smutný
jazyková škola Perfect
Křejpského 1501/ 12, 149 00 Praha 4
tel. 737 686 798, 603 908 606

mailto:krulisova@gmail.com
mailto:michaela@coderebels.cz
mailto:skolarybicka@skolarybicka.cz
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www.jsperfect.cz,   js.perfect@centrum.cz
• Lektor/ka archeologických programů pro školy

Muzeum hl. m. Prahy přijme lektory/ky pro archeologické programy pro školy. Jedná se o spolupráci s archeology
od konce září 2018, zájemce vše naučíme. Práce na DPP v rozsahu několika hodin měsíčně dle vzájemné domluvy.
Odměna 155 Kč/hod. V případě zájmu nám napište na   archeologie@muzeumprahy.cz .

31.5.2018
• Lektor anglického nebo německého jazyka

Nabízíme dlouhodobou spolupráci a jsme schopni přizpůsobit se aktuálním časovým možnostem lektora (čtyři hodiny
týdně až plný rozvrh).
VÝHODY PRÁCE U NÁS:
jazyková škola s vedoucím postavením na českém trhu
studenti ze zajímavých českých i mezinárodních společností
výuka v malých skupinách či individuální
moderní zázemí s kuchyňkou a terasou v centru Prahy
k dispozici: tištěná i digitální knihovna, výukové materiály, PC, tisk a wifi
metodická podpora
tréninky, workshopy a další školení
možnost kariérního a osobního růstu
profesionální a přátelský přístup
pravidelné společenské akce
zajímavé projekty
pružná pracovní doba
CO POŽADUJEME:
ukončené nebo probíhající vysokoškolské vzdělání
znalost jazyka na úrovni C1
časovou flexibilitu pro výuku hlavně v ranních a večerních hodinách
ochotu cestovat po Praze za našimi klienty
nástup ihned
Více informací o nás najdete na   www.jcl.cz  .
Pokud Vás nabídka zaujala, prosím, neváhejte nám zaslat Váš životopis na   recruitment@jcl.cz

• Hledám pravidelné hlídání k mým dvěma dětem holčička 4 roky a chlapeček 14 měsíců každé úterý od 8:00 do 14:00
v RD se zahradou v Kyjích – Praha 9, odměna 100 Kč za hodinu. Telefon: 777 147 296, email:   petra@verunakova.cz
. Mám zájem o dlouhodobou spolupráci od 1. 7. 2018 Děkuji.Petra Veruňáková

• Baví Vás práce s dětmi? Máte zajímavé koníčky, které chcete dál někoho naučit? Tak hledáme právě Vás - nové
lektory. Chceme nabídnout nové i třeba netradiční kroužky, proto neváhejte s jakýmkoliv nápadem nás oslovit.
Podrobnosti naleznete na webu DDM Praha 9 nebo v informační kanceláři. Budeme se těšit :-)
#ddmpraha9 #nabizime #prace #brigada #prodeti   http://ddmpraha9.cz/volnamista/

• Jazyková škola PRAGUE INSTITUTE hledá od září pro skupinovou výuku dětí na mezinárodní škole (Praha 8-Ládví)
· lektora češtiny pro cizince
· lektora německého jazyka
Celkem 25 vyuč. hodin týdně, pracovní doba PO-PÁ 8:00-15:30. Dlouhodobá spolupráce na ŽL/DPP minimálně na
celý školní rok 2018/19. V případě zájmu prosím zašlete CV na info@pragueinstitute.cz

28.5.2018
• Doučování mého 16-ti letého syna Lukáše (komunikuje znakovou řečí) v Českém jazyce - čtení a psaní. Hlavně

písemný projev mu dělá velké problémy. Kdykoliv v červenci a srpnu, cca 2-3 hod denně .... muže byt i třeba jen
na 14 dní. Plat dle dohody ... cca 100-130,- .... to mi příp. prosim poraďte, jaká částka je pro studenty zajímavá ...
je to pro nás ( pro Lukáše dost důležité :-)
Renata Předotová
607 943 438

• Barevný svět dětí, z.s. je nezisková organizace, která již od roku 2004 usiluje o to, aby dnešní děti jednou mohly být
dobrými rodiči. Do týmu projektu „Služby pro pěstouny“ aktuálně hledáme nové posily na pozici vedoucí Programů
pro děti. Je ti kolem dvaceti a hledáš smysluplnou a zodpovědnou práci v partě mladých lidí? Tak to je tato nabídka
určena právě pro Tebe!
Co má vedoucí Programů pro děti na starosti?
- pracuje v týmu i samostatně s dětmi vyrůstajícími v pěstounské péči (nejčastěji ve věku 6 až 15 let)
- připravuje a zajišťuje program jednotlivých akcí pro děti – odpolední, jednodenní, vícedenní
- pracuje převážně o víkendech, v menší míře i v rámci pracovního týdne, a to dle předem daného harmonogramu
akcí (přímá práce - ročně cca 10 - 14 akcí)
- účastní se týmových porad (cca 4 velké a 4 malé ročně) a vede klientskou dokumentaci (zprávy z akcí atd.) - účastní
se vzdělávacích aktivit, neformálních setkání s kolegy a supervizí
Co všechno očekáváme?

mailto:js.perfect@centrum.cz
mailto:archeologie@muzeumprahy.cz
https://www.jcl.cz
https://recruitment@jcl.cz
mailto:petra@verunakova.cz
http:// http://ddmpraha9.cz/volnamista/
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- zkušenost s prací s dětmi, silnou motivaci a přirozený talent pro tuto práci
- plnoletost, trestní a morální bezúhonnost
- uživatelskou znalost práce na PC (email, office, Internet)
- ochotu vzdělávat se (oblast náhradní rodinné péče, zážitková pedagogika aj.)
- možnost zůstat v projektu minimálně jeden rok (preferujeme dlouhodobou spolupráci)
Co za to nabízíme?
- zázemí v oboru uznávané neziskové organizace se čtrnáctiletou historií
- otevřené a přátelské prostředí, ve kterém pracují všichni na stejném cíli – pomáhat ohroženým dětem, podporovat
a rozvíjet jejich potenciál, ať už žijí ve své vlastní rodině, nebo té náhradní
- profesionální tým kolegů, dlouhodobé metodické vedení
- další vzdělávání v oblasti práce s dětmi, zážitkové pedagogice, systému náhradní rodinné péče apod. - možnost
získání a potvrzení praxe
Místo: Praha
Typ spolupráce: DPP
Finanční ohodnocení: 160,- Kč/hodinu
Nástup: říjen 2018
V případě Vašeho zájmu zašlete, prosím, svůj životopis s vloženou fotografií, krátký motivační dopis (v rámci něhož
vymyslete jeden icebreaker vhodný pro skupinu 10 dětí ve věku od 6 do 12 let), a to nejpozději do 6. června 2018
na adresu penkavova@barevnysvetdeti.cz. Získaná data budou zpracována pouze za účelem tohoto výběrového
řízení a pouze po dobu, než budou pozice obsazené vhodnými uchazeči. V případě doplňujících dotazů se obracejte
na koordinátorku projektu Bc. Kláru Pěnkavovou, m: 607 066 799.
www.barevnysvetdeti.cz http://facebook.com/barevnysvetdetios

• Pečující osoba v Dětské skupině MPSV Pracovní smlouva (úvazek 1,0) nebo DPP
Požadavky:
- Ukončené min. SŠ vzdělání s maturitou – pedagogické, zdravotní, sociální, případně akredit. kurz – Chůva pro děti
od 1 r. do zahájení povinné škol. docházky
- Odborná způsobilost dle § 5 odst. 5 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
a o změně souvisejících zákonů
- Zdravotní způsobilost
- Dosažení věku 18 let
- Plná svéprávnost
- Občanská bezúhonnost
- Vítány jsou zkušenosti s péčí a výchovou dětí ve věku 1 – 6 let
Hlavní náplň činnosti:
- Výchova dětí v zařízení péče o děti MPSV ve věku 1 – 6 let, skupinka o 12 dětech
- Péče o děti dle plánu výchovy a péče – hygienické návyky, stravování, pitný režim, apod.
- Dílčí administrativní činnost spojená s provozem zařízení péče o děti MPSV – např. práce s docházkovým systémem
- Zajištění bezpečnosti, příp. poskytnutí první pomoci
- Komunikace s rodiči
- Příprava a zajištění výletů a dalších akcí pro děti
Nabízíme:
- Pracovní smlouvu na dobu určitou – 1 rok s možností dalšího prodloužení (mzda - 9 plat. tř. + stravenky + další
zaměstnanecké benefity) nebo DPP pro zájemce o ad-hoc spolupráci (maximálně 300 hod/rok)
- Pracovní doba 8 h - pondělí až pátek, bez víkendů a st. svátků
- Otevírací doba dětské skupiny je od 7:00 – 17:00 h – střídavý provoz peč. osob
- Pracoviště Praha – Palackého nám., nebo Anděl
- Příjemné pracovní prostředí a milý kolektiv
- Nástup dle dohody
Strukturovaný profesní životopis doručte na e-mail: martina.stybrova@mpsv.cz

• Soukromá klinika LOGO s.r.o., se sídlem v Brně, Vsetínská 20, vypisuje výběrové řízení na 2 absolventská místa
logoped – logopedka pro pracoviště v Brně a v Praze
Kdo jsme? Jsme akreditované zdravotnické zařízení v klinické logopedii
na diagnostiku a terapii vad řeči, hlasu a sluchu. Co Vám můžeme nabídnout? ? práci ve skvělém týmu profesionálů ?
mladý, přátelský kolektiv ? zaměstnanecké výhody ? možnost předatestační přípravy ? kariérní růst ? možnost
prezentace v zahraniční
Písemné nabídky zasílejte do 31.5.2018 na e-mail   personalni@logoped.cz .
Informace o pracovišti   www.moje-klinika.cz .

• Hledám doučování pro syna 4.třída ZŠ (nauka - vlastivěda, příroda, matematika, český jazyk). Vysvětlení
zameškaného či nepochopeného učiva. Lokalita Praha 7 - Holešovice. Tel.: +420 775 949 797, e-mail:
hurtigovah@seznam.cz. Předem děkuji.
S přáním pěkného dne,

mailto:personalni@logoped.cz
https://www.moje-klinika.cz
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Hana Hurtigová,
tel.: +420 775 949 797
e-mail: hurtigovah@seznam.cz

30.4.2018
• Hledáme LETNÍ CHŮVU

Od: 27. června 2018 (středa)
Do:2. srpna 2018 (čtvrtek)

Koho hledáme: Hledáme studentku (18+), učitelku, zdravotní sestru, čilou důchodkyni nebo jinou láskyplnou osobu
s volnem v červenci, se vztahem k dětem a bohatými zkušenostmi s jejich hlídáním

Kde budete hlídat: Na Praze 6, v těsné blízkosti Stromovky
Koho budete hlídat: 2 holčičky ve věku 3 roky a 6 let. Obě jsou zvyklé jak na školku, tak na hlídání chůvou
Které dny: Úterý a čtvrtek celý den, ostatní dny dohodou, dle Vašich možností a preferencí. Cca 1x v týdnu večerní
baby-sitting
Co za to: 130Kč/hod
Pro více informací volejte nebo pošlete sms na číslo 777 082 873, zavolám Vám zpět, případně pošlete pár slov o
sobě na mail   lucie.kousova@gmail.com
Prosím zájemce, aby mne kontaktovali do pátku 18. května
Těšíme se na Vás, K+J+L+F Koušovi

• Recepční v DDM -   podrobnosti
• Jsme vzdělávací společnost Centre for Modern Education (CZ), s.r.o. a Základní školy Heuréka.

Pro naši kancelář v Praze 8 Karlíně přijmeme studenta či studentku PedF UK na pozici asistenta/asistentky. Jedná
se o práci na poloviční úvazek, práci u nás v kanceláři snadno přizpůsobíte studiu.
Hledáme příjemného a komunikativního člověka, který bude spolehlivou podporou našeho týmu. Vaší náplní práce
bude zajištění pohodového chodu kanceláře, přijímání návštěv, nákup kancelářských potřeb, pochůzky na poštu,
příprava objednávek učebnic pro odeslání školám.
Nabízíme možnost se do budoucna zapojit se do týmů Základní školy Heuréka jako učitel nebo zapojení do
vzdělávacích projektů (není podmínkou).
Poloviční úvazek, odměna 120 Kč/h, termín nástupu – květen 2018.
Pošlete nám svůj životopis na   shavelkova@isheureka.cz

• Hledáme pro 8 letého chlapce velmi trpělivou studentku speciální pedagogiky, případně např. pí učitelku na MD či
v důchodu. Potřebovali bychom pondělí, úterý nebo středa (2x týdně) vyzvednout ze školy v Praze 8- Bohnicích po
obědě a pomoci vypracovat úkoly z matematiky a pokud zbude čas, pomoci s matematikou - časově cca od 13,30
do 16,30-17h.
Odměna dohodou. Děkuji. M. Hrčková,   martina.hrckova@seznam.cz

• Aquapalace - animátoři -   podrobnosti
• Tábor007 -   podrobnosti
• Instruktor/-ka tvořivě vzdělávacích kroužků s modelovací hmotou Jumping Clay -   podrobnosti
• Hledám osobního asistenta/ku pro syna Lukáše (13 let), vozíčkáře na letní školu v přírodě, organizuje Základní škola

speciální Praha 10, Starostrašnická.
Termín od 12-19.6.2018
Místo: Střelské Hoštice – Jižní Čechy
Podmínky: Doprava, ubytování a strava je hrazena školou.
Odměna pro asistenta/ku 6.000,/ týden
Požadavky: fyzická zdatnost, přátelský vztah k dětem
Na škole v přírodě budou samozřejmě přítomni školení zdravotníci, speciální pedagogové a asistenti pedagogů, kteří
osobnímu asistentovi poskytnou podporu a pomoc.
Případného zájemce bych poprosila o informativní schůzku s námi a s naší třídní učitelkou ještě v průběhu května,
abychom doladili podrobnosti.
Více informací na tel: 604468305 nebo na email:   sefcikova.petra@atlas.cz

• NABÍDKA PRO STUDENTY i ABSOLVENTY LEKTORSKÁ STÁŽ NA UKRAJINĚ
Výuka českého jazyka
České centrum na Ukrajině hledá uchazeče o praktickou lektorskou stáž zaměřenou na výuku češtiny pro cizince
na období ZÁŘÍ 2018 – LEDEN 2019 (případně i únor- červen 2019).
Studenti jsou převážně mladí Ukrajinci se zájmem o studium či práci v ČR.

Výuková centra:
Kyjev, Ivanovo-Frankivsk, Lvov, Vinnice, Charkov, Dnipro, Záporoží, Oděsa a pravděpodobně i Ternopil
Náplň stáže:
• výuka češtiny jako cizího jazyka v kurzech A1 – B2 (cca 20 vyučovacích hodin týdně)
• příprava na výuku, vyhodnocování testů a domácích úkolů

mailto:lucie.kousova@gmail.com
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• účast na kulturních aktivitách centra v dané oblasti (filmové večery, koncerty, výstavy)
Požadavky:
• výborná znalost českého jazyka, znalost ukrajinštiny nebo ruštiny výhodou
• pedagogické / osobnostní předpoklady pro výuku, předchozí pedagogická praxe výhodou
• samostatnost, spolehlivost, komunikativnost a především chuť učit
Stážistům nabízíme:
• plné uhrazení cestovních výloh, ubytování zdarma a příspěvek na pokrytí veškerých nákladů
• kontakt s kulturními organizacemi a umělci z České republiky a Ukrajiny
• dvoudenní metodické zaškolení před výjezdem

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA LEKTORSKÉ POBYTY NA UKRAJINĚ proběhne: v Praze v úterý 15. 5., v Brně ve středu
16. 5. a v Olomouci ve čtvrtek 17. 5. 2018.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU o účast ve VŘ pošlete svůj životopis a motivační dopis koordinátorce jazykových kurzů ČC Petře
Landergott,   landergott@czech.cz .
tel.: 234 668 254, mob.: 605 219 822
Česká centra, Václavské nám. 816/49, Praha
Zároveň se na tento kontakt obraťte s případnými dotazy.

• Vedoucí: Každoročně pořádáme letní příměstské tábory pro děti od 6 do 15 let (s kapacitou 35 osob), prázdninové
školičky pro děti ve věku 3 - 6 let (s kapacitou 26 osob) a sportovní tábor pro děti ve věku 6 - 15 let
(s kapacitou 15 dětí) a nabízíme letní odbornou praxi spojenou s přímou prací s dětmi, vedením programu apod.
Jedná se vždy o týdenní turnusy.   Oficiální letáky .

16.4.2018
• Au-pair do Paříže

Hledáme au-pair pro českou rodinu do Paříže od srpna 2018 do min.léta 2020.
Náplň práce: péče o 9 letého sportovně založeného chlapce (dovoz do školy, vyzvednutí ze školy nebou kroužků,
procvičování logopedie, udělání úkolů, drobné nákupy, úklid, praní, žehlení.
Požadavky: ideálně VŠ vzdělání pedagogického směru (příp. SŠ vzdělání ukončené maturitou), velmi dobrá znalost
AJ nebo FJ podmínkou, flexibilita a schopnost organizace času, smysl pro pořádek a pečlivost, důslednost,
spolehlivost a samostatnost, ochota žít v zahraničí 2 a více let, aktivní ŘP sk. B podmínkou, pozitivní vztah ke sportu
(tenis, fotbal, kolo, plavání. Odměna: 400 eur kapesné (placené i po dobu jejich prázdnin a dovolené), MHD průkazka,
telefon, kurzy FJ a Aj dle volby (privátní výuka 1,5 h nebo kurs přes týden), bydlení u nich v bytě (samostatný pokoj
s vlastním soc.zařízením), společné stravování, možnost výletu s rodinou po Francii.

Nástup koncem srpna nebo začátkem září (Vánoce a první týden v lednu volno).
V rodině se mluví česky, možnost dalšího přivýdělku v okolí.

Svůj podrobný životopis s fotografií prosím posílejte na   www.suzi.cz

• Táborový vedoucí -   podrobnosti

• Hledám asistentku pedagoga pro devítiletou dceru s atypickým autismem do ZŠ v Praze 4
Hledám asistentku pedagoga pro mou devítiletou dceru s atypickým autismem ZŠ Praha 4 Modřany.
Nástup do školy možný po vzájemné dohodě. Nebo od září 2018.
Aktuálně je potřeba, aby se dcera s asistentkou pravidelně vídala, aby si na ni dcera zvykla.
Možno i v odpoledních hodinách.
Prosím hlavně milou, empatickou, vnímavou, hodnou a se smyslem pro humor asistentku – kamarádku.
Kontakt:
Email:   best-line@best-line.cz
Tel: 603316272

• Behaviorální technik (terapeut)
ABA strategie poskytuje přímou intervenci dětem s poruchami autistického spektra a jinými vývojovými poruchami
od 18 měsíců do 10 let. Metody a strategie učení vychází z aplikované behaviorální analýzy (ABA) se zaměřením
na analýzu verbálního chování (VB/ABA).
Do našeho týmu hledáme spolupracovníky pro přímou práci s dětmi (1:1) na částečný úvazek 10-30h týdně
(OSVČ). Studentům nabízíme možnost spolupráce na dohodu. Jedná se o jedinečnou příležitost, jak získat praktické
zkušenosti v oboru ABA pod přímým vedením certifikovaného behaviorálního analytika (BCBA).
Požadavky
Započaté nebo ukončené VŠ vzdělání obor: psychologie, speciální pedagogika nebo jiný pedagogický obor
Zkušenosti v oboru aplikované behaviorální analýzy výhodou, ne však podmínkou
Nutná zkušenost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami
Trestní bezúhonnost
Osobnostní předpoklady

mailto:landergott@czech.cz
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Kreativita a entusiasmus
Samostatnost, zodpovědnost, důslednost
Fyzická zdatnost a schopnost zvládat stresové situace
Ochota učit se novým věcem
Náplň práce
Implementace plánu intervence vypracovaného behaviorálním analytikem (BCBA)
Příprava materiálů a záznam dat
Účast na společných supervizích a školeních
Co nabízíme
Kontinuální školení v oblasti aplikované behaviorální analýzy (ABA)
Možnost získání praxe k certifikaci pod vedením BCBA
Zajímavé platové podmínky
Kontakt
V případě zájmu kontaktujte Mgr. Kateřinu Chrapkovou, BCBA na email:   info@abastrategie.cz
Adresa: U Továren 999/31, 102 00 Praha-Hostivař

1.4.2018
• Hledáme soukromé doučování z německého jazyka, respektive přípravy středoškoláka k ústní a psané části zkoušky

z němčiny.
Pokud byste o takovém studentce/ovi věděla, mohla byste mi prosím na ni/ něj poskytnout kontakt?
Kristýna Houdová
Tel.: +420 315 665 293| GSM: +420 736 505 577
  Kristyna.Houdova@spolana.cz

• Nabídka krátkodobé brigády pro studenty
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání nabízí možnost krátkodobé brigády v termínu od 23. do 26. dubna 2018.
Jedná se o organizační zajištění distribuce zkušební dokumentace na střední školy po celé České republice (výjezd
je vždy z Prahy, doprava zajištěna).
Zaškolení proběhne dne 20. dubna od 9:00 hodin.
Odměna: 150 Kč za hodinu
Požadujeme:
• minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
• příjemné vystupování
• dobré vyjadřovací schopnosti
• pečlivost a spolehlivost
S případnými dotazy se prosím obracejte na Ing. Ivo Leinvebera, tel. 602 440 486. Strukturované životopisy zasílejte
na adresu   leinveber@cermat.cz  nejpozději do 10. 4. 2018.

• DDM hledá lektory kytary -   podrobnosti , vedoucí na tábory -   podrobnosti
25.3.2018
• Na letní prázdniny hledáme nové kolegy na pozice vedoucích na dětské tábory a tábory pro rodiče s dětmi. 

Podrobnosti
• Hledáme hlídání k 1,5 roku starému pohodovému synovi. Vždy v úterý cca 12:15 - 16:00. Praha 10 - Malešice.

Odměna dohodou. Tel.: 773 159 638, 777 607 795. Majka a Michal Š.
8.3.2018
• Doučování dětí v náhradní rodinné péči

Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú. vzniklo již před 16 lety s cílem pomáhat rodinám s dětmi se zdravotním a
sociálním handicapem. Sociální služby jsou poskytovány v Komunitním centru Motýlek v Praze na Černém Mostě a v
terénu (např. domácnostech klientů). Návštěvníci Motýlku oceňují jeho přátelskou atmosféru a kvalitu všech služeb.
více na www.motylek.org
Co vás čeká
• pravidelné individuální doučování dětí a dospívajících - žáků 3. až 9. třídy ZŠ v domácnostech, kde žijí (lokalita
Praha 14 – sídliště Černý Most), jedná se o práci i se socio-kulturně znevýhodněnými dětmi spočívající v provedení
úkolů, vysvětlení a procvičování školní látky apod.
• motivace dětí k úspěšnému absolvování ZŠ i dalšímu vzdělávání
• motivace rodičů k aktivnímu zapojení do školní přípravy dětí
• vedení záznamů o uskutečněném doučování
Jaké předpoklady, znalosti a dovednosti byste měl/a mít
• bezúhonnost, spolehlivost, samostatnost, dobré komunikační a organizační schopnosti
• motivaci pro práci s potřebnými dětmi
• schopnost děti zaujmout, volit vhodné prostředky a cesty k naplnění vzdělávacích potřeb dětí
• znalost školní látky s ohledem na daný vyučovací předmět a ročník – nejčastěji se jedná o matematiku, češtinu a
angličtinu (domlouváme se s lektory na jejich možnostech, preferencích)
• zájem pracovat v socio-kulturně znevýhodněných rodinách, uvítáme zkušenost s prací s touto cílovou skupinou
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• základní znalost práce na PC
Co vám můžeme nabídnout
• úvodní zaškolení
• uvedení do rodiny a pomoc při komunikaci s ní v případě potřeby
• metodické vedení i praktické konzultace
• dobré materiální zázemí – pomůcky pro doučování dětí
• práci na DPP (dohodu o provedení práce) s odměnou 200,- Kč/hodina

Pokud Vás naše pracovní nabídka zaujala, zašlete, prosím, co nejdříve strukturovaný životopis a motivační dopis,
děkujeme!
Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.,
PhDr. Hana Urbanová, ředitelka
Vlčkova 1067 1067/12, 198 00 Praha 14, Česká republika
el. 281 912 081, mobil: 777 964 764
  urbanova@motylek.org

• Ambulance klinické logopedie příjme klinického logopeda nebo logopeda (i čerstvého absolventa) na částečný
úvazek. Nabízíme odbornou garanci a možnost předatestační přípravy. Nástup dle dohody. Požadavek: VŠ
vzdělání v magisterském oboru speciální pedagogika se SZZ z logopedie a surdopedie. Více informací na 
cerna.logopedie@gmail.com  nebo na tel. 606 174 158.

• Poradce rané péče – sociální pracovník
Požadujeme:
· VOŠ, VŠ vzdělání se zaměřením na speciální pedagogiku nebo sociální práci (kvalifikace dle zákona č. 108/2006
Sb.)
· samostatnost, komunikativnost, efektivitu, kreativitu
· aktivní přístup, zodpovědnost
· ochotu dále se vzdělávat a rozvíjet
· řidičský průkaz skupiny B
· uživatelskou znalost práce na PC (MS Office, internet)
· orientace v právních předpisech (zákon o sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb aj.)
· orientace v neziskovém sektoru výhodou
· znalosti z oftalmopedie výhodou
· vhodné i pro absolventy
Nabízíme:
· dobré pracovní zázemí a bezpečné pracovní prostředí v profesionální organizaci s dlouhou historií
· úvazek dle domluvy, minimálně 0,7 úvazku
· pružnou pracovní dobu – volnost v plánování pracovního dne
· zajímavé a smysluplné zaměstnaní, práci s motivovanými klienty
· odborné zaškolení a dlouhodobou podporu školitele
· péči o osobní a kvalifikační růst
· malý, neformální, dynamický a protýmový kolektiv
· supervize, intervize a další formy podpory
Náplň práce:
· poskytování terénních služeb rodinám dětí s postižením v raném věku
· podpora rodiny při zvládání náročné životní situace spojené s výchovou dítěte s postižením v rámci partnerského
a respektujícího přístupu k rodině
· podpora vývoje dítěte
· poskytování sociálního poradenství
· pomoc při zařazení dítěte do předškolního a školního zařízení
· osvěta – informování o službě
· spolupráce s dalšími odborníky (zejména lékaři, sociálními pracovníky a pedagogy)
Další informace:
Životopis spolu s motivačním textem na téma „Proč chci pracovat v rané péči a čím bych mohl přispět k rozvoji služby“
zasílejte na emailovou adresu:   plzen@ranapece.eu , do předmětu uveďte název pozice – “Poradce rané péče”.

• Milí studenti, kolegové, jako již každoročně přicházíme s možností připojit se k lektorům primární prevence
rizikového chování pod záštitou Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny (Praha). Je to obrovská
zkušenost a neocenitelná praxe pro další psychologickou i pedagogickou práci s dětmi a dospívajícími. Pro další
informace se obraťte na mail   prevence@kppp.cz . Stojí to za to!

•   Hledáme animátory .
• Dětské centrum Paprsek – Středisko Prosek pořádá i letos každoroční rehabilitační pobyt v přírodě pro své klienty.

Klienty jsou děti a mladí dospělí s těžkým mentálním a kombinovaným postižením, z nichž každý z nich potřebuje
na pobytu individuální péči jedné osoby. Protože se v minulých letech naše spolupráce se studenty humanitních
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oborů vysokých škol v duchu oboustranné spokojenosti velmi osvědčila, nabízíme možnost získání praxe 100 hodin
během týdenního pobytu, který se koná ve dnech 2. – 8. června 2018 v Chlumu u Třeboně v Jižních Čechách.
Každý ze studentů se po dobu pobytu stane asistentem jednoho z klientů, bude mu pomáhat při oblékání, jedení,
často i výměně plen, při pohybu po areálu i na procházkách (většina našich klientů má vozík nebo kočárek).
Bude mít možnost svou práci vždy v případě potřeby konzultovat s určeným pracovníkem našeho stacionáře.
Doprava autobusem, ubytování a strava bude hrazena Dětským centrem. Po ukončení pobytu dostane každý student
potvrzení o absolvování praxe.
Asi 3 týdny před odjezdem dostanou studenti na schůzce podrobné informace o pobytu. Budou se moci seznámit s
klientem, o kterého se budou starat a domluví si také schůzku s rodičem klienta, na které se s pomocí poskytnutého
dotazníku seznámí s detaily péče o klienta.
Prosíme zájemce, aby se co nejdříve ozvali a poslali svůj životopis.
Za DC Paprsek – středisko Prosek
PhDr. Renáta Lepová, Ph.D.
  renata.lepova@dcpaprsek.org

• Praha, Amb Praha 9; Generála Janouška 1009
Phdr. Jana Schaeferová, kontakt: janaschaeferova@email.cz, tel.: 606494603,   Www.logopedie-praha9-
schaeferova.cz
Do ambulance klinické logopedie přijmeme spolupracovníka ( i čerstvého absolventa) na úvazek 1,0 ( možno i
dohodou). Nástup od května 2018 či po dohodě.
Nabízíme příjemný kolektiv, odbornou garanci a možnost předatestační přípravy , stáže před nástupem.
V případě zájmu pište na   janaschaeferova@email.cz  nebo volejte 606/494603.

• EDA cz, z. ú., nestátní nezisková organizace poskytující terénní služby rané péče rodinám dětí s těžkým zrakovým
a kombinovaným postižením v oblasti Prahy, Středočeského, Pardubického a Ústeckého kraje, vypisuje výběrové
řízení na místo:

PORADCE RANÉ PÉČE (úvazek 0,5 až 1,0)
pro terénní práci v rodinách dětí raného věku s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením.

Popis práce:
Poskytování terénních služeb rodinám dětí s postižením v raném věku, zejména:
• podpora rodiny při zvládání náročné životní situace spojené s výchovou dítěte s postižením
• podpora vývoje dítěte se zrakovým a kombinovaným postižením
• poskytování základního sociálního poradenství
• pomoc při nástupu dítěte do předškolního a školního zařízení
• spolupráce s dalšími odborníky (zejména lékaři, sociálními pracovníky a pedagogy)

Naše očekávání:
• VŠ vzdělání se zaměřením na speciální pedagogiku, sociální práci (kvalifikace dle zákona č. 108/2006 Sb.) - po
dohodě možno i před dokončením
• komunikativnost, flexibilita, systematičnost a organizační schopnosti pro terénní práci
• samostatnost, zodpovědnost a partnerský přístup k rodičům/klientům
• schopnost pracovat v týmu
• řidičský průkaz skupiny B a aktivní řízení podmínkou
• uživatelská znalost práce na PC (MS Office, internet)
• orientace v právních předpisech (zákon o sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb aj.)
Výhodou jsou zkušenosti z oblasti podpory rodiny, z práce s dětmi raného věku s postižením a dále znalosti z
oftalmopedie, prostředí neziskového sektoru a znalost cizích jazyků.

Nabízíme:
• smysluplnou, tvůrčí práci v rozvíjejícím se oboru
• odborný růst v rámci systému dalšího vzdělávání pracovníků
• flexibilní pracovní dobu
• věkově smíšený pracovní tým neziskové organizace s téměř třicetiletou tradicí - zkušené a ochotné kolegyně
• vazbu na síť pracovišť v rámci profesní organizace rané péče
• dobré pracovní zázemí a vybavení
• HPP na úvazek 0,5 - 1,0

Strukturovaný životopis s motivačním dopisem zasílejte kontaktní osobě.

Kontaktní osoba: Helena Špačková, mail:   helena.spackova@eda.cz , do předmětu uvádějte: výběrové řízení –
poradce.
EDA cz, z. ú., Trojická 2, 128 00 Praha 2

mailto:renata.lepova@dcpaprsek.org
https://Www.logopedie-praha9-schaeferova.cz
https://Www.logopedie-praha9-schaeferova.cz
mailto:janaschaeferova@email.cz
mailto:helena.spackova@eda.cz
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Tel: 224826860
  www.eda.cz

• Hleda?m studentku/absolventku (nebo studenta/absolventa) specia?lni? pedagogiky se zame?r?eni?m na logopedii,
ktera? by se 1-2xty?dne? ve?novala me?mu šestiletému synovi Danilu. Již od tr?i? let pravidelně navštěvujeme
klinickou logopedii (diagno?za vy?vojova? dysfa?zie-expresivní, v současné době jen mírná) a docházíme do
speciální logopedické školky. Syn pochází z bilingvního prostředí. Je moc s?ikovny?, komunikativní a ra?d
spolupracuje.
Hleda?m ne?koho, kdo bude synovi part?a?kem, bude se mu ve?novat v jeho doma?ci?m prostr?edi? a bude dopln?
ovat na?vs?te?vy logopedky a procvic?ova?ni? s rodic?i.
Čas: pravidelně 1-2x týdně, všední dny od cca.17hod nebo soboty dopoledne
Mi?sto: Šípková, Praha 4-Krč (možnost návštěvy léktora)
Odme?na: dle dohody
Kontakt: nasobchudek@email.cz, tel: 776467448

• Au pair v Holandsku. Bez nutných poplatků. Jeďte s kamarádkami do jednoho města !! Informace o pracovním místě
Nabízíme příležitost hlídání dětí v milých rodinách v Holandsku. Svou rodinu si u nás vybíráte sami. K rodinám
jezdíme OSOBNĚ, abychom věděli, kde rodina bydlí a jak se děti chovají. Jsme v kontaktu s více rodinami ve
stejném městě, takže vezmi kamarádky a jeďte spolu :-) Pracovní doba jen 30 hodin týdně s volnými víkendy. Jsme
česko-holandská au-pair agentura s dlouholetými zkušenostmi. U nás (na rozdíl od jiných agentur) neplatíte ŽÁDNÉ
POPLATKY ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ! Nabízíme ZDARMA nejen ubytování a stravu, ale i zdravotní pojištění,
dopravu tam i zpět + JAZYKOVÝ KURZ. Kandidátky by měly mít zkušenosti s péčí o děti a domácími pracemi.
Preferovány jsou nekuřačky, anglicky mluvící (alespoň na úrovni komunikativní angličtiny). Hledáme kandidátky na
dlouhodobé pobyty (1 ROK). Vydělejte si peníze a zdokonalte se v angličtině! Procestujte Holandsko, poznejte nové
lidi, kulturu, získejte skvělé zážitky a důležitou praxi do životopisu!
Požadujeme
? věk 18-30 let,
? zkušenosti s péčí o děti,
? délka pobytu 3-12 měsíců,
? průměrná znalost angličtiny, němčiny nebo základní znalost holandštiny,
? svobodná, bezdětná, nekuřačka,
? čistý výpis z trejsříku trestů, dobrý zdravotní stav,
? flexibilita a zodpovědnost. Nabízíme
? kapesné 340,- EUR měsíčně/AuPair,
? ubytování a stravu zdarma,
? možnost navštěvovat jazykové kurzy, na které přispívá rodina,
? základní pojištění ZDARMA,
? proplacení cesty tam i zpět,
? volné 2 dny v týdnu,
? 2 týdny placené dovolené při ročním pobytu.
Skype: BabsAupairAgency
  www.babsaupair.nl    info@babsaupair.nl

12.2.2018
•   Lektoři AJ a NJ
• DDM Praha 3 hledá   lektory
31.1.2018
• Dobrý den, hledám učitelku/učitele angličtiny pro naše 2 děti 10 a 12 let. 1-2x týdně 2 hodiny. Se soukromou výukou

Aj mají již zkušenosti. V případě zájmu mi, prosím, napište.
Děkuji. Marie Trojanová -   trojam@seznam.cz

23.1.2018
• Dům dětí a mládeže Praha 2 hledá vedoucího kroužku animace. Podrobnosti   ZDE
17.1.2018
• HLEDÁME LEKTORA / LEKTORKU NĚMČINY

Jazyková škola Lingua Viva hledá do svého týmu lektora či lektorku němčiny pro přípravný kurz DSD I (úroveň A2/
B1). Výuka bude probíhat ve středu nebo čtvrtek od 14.30 do 19.00 (celkem tedy 4 x 60 min. za sebou) v Květnici.
Kurz poběží do konce února/začátku března - podle termínů zkoušek, které upřesníme.
Plat činí 300,- za lekci, tzn. 1 200,- za celý ten blok.
Možnost práce na DPP/DPČ/IČO. V případě zájmu nám zašlete prosím Váš strukturovaný životopis na naši
emailovou adresu:
  info@linguaviva.cz .
Více informací o naší škole najdete na:
  http://www.linguaviva.cz/

https://www.eda.cz
https://www.babsaupair.nl
mailto:info@babsaupair.nl
mailto:trojam@seznam.cz
PEDF-1454-version1-2018_01.jpg
mailto:info@linguaviva.cz
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• Dětský Lesní klub blízko srdci Brd
HLEDÁME NADŠENÉHO/NADŠENOU UČITELE/UČITELKU do naší nové školičky v obci Felbabka (CHKO Brdy).
Nástup od září 2018 na plný či částečný úvazek.
Máte-li zájem, pište na   petra.waskova@gmail.com .

• LEKTOR KURZŮ PRO DĚTI
Jsi student a chceš, aby tvá práce byla cool a dávala smysl? Rád předáváš své znalosti a zkušenosti dál? Pak je
tato práce jako stvořená pro tebe! Jsme Logiscool – unikátní projekt v České republice. Pořádáme počítačové kurzy
a letní tábory pro děti. Nejsme žádná nudná škola.
Co u nás budeš dělat?
• Vést malou skupinku dětí ze ZŠ (6-14 let)
• Dle vypracované metodiky předávat znalosti IT, počítačů a základy programování
• Bavit se, smát se a užívat si každou hodinu
• Motivační ohodnocení
• Práce v moderních učebnách v Praze přímo na metru Flora a Českomoravská
• Ve školním roce možnost výběru vyučovacích hodin dle tvých časových možností: 13:30-15:00, 15:10-16:40, 16:50
– 18:20, od pondělí do soboty • O prázdninách možnost výběru vyučovacího týdne (po-pá)
• Vše tě naučíme!
• Zájem o techniku a IT
• Je s tebou legrace
• Při práci se staršími dětmi budeš znát základy programování
Kontakt:   hello.flora@logiscool.com

• ANIMÁTOR VOLNÉHO ČASU PRO DĚTI
Jsi student a chceš, aby tvá práce byla cool a dávala smysl? Rád předáváš své znalosti a zkušenosti dál? Pak je
tato práce jako stvořená pro tebe! Jsme Logiscool – unikátní projekt v České republice. Pořádáme počítačové kurzy
a tábory pro děti. Nejsme žádná nudná škola.
Co u nás budeš dělat?
• Vést malou skupinku dětí ze ZŠ (6-14 let)
• Tvořit zábavný program na odpoledne
• Motivační ohodnocení
• Práce v moderních prostorách v Praze přímo na metru Flora a Českomoravská
• Možnost výběru termínu
Kontakt:   hello.flora@logiscool.com

13.1.2018
• Hledám šikovnou angličtinářku – studentku nebo absolventku, která by se chtěla podílet na vedení jazykové výuky

dospělých a dětí v Jesenici u Prahy.   www.morvay.cz , Melinda Morvay, 777 015 450.
• Lektor(ka) angličtiny

Mluvíš výborně anglicky, máš rád (a) děti a chtěl (a) bys dělat práci, která je smysluplná a zároveň zábavná ?
Tak přesně Tebe hledáme – veselou a spolehlivou lektorku nebo lektora, zpočátku na 1-3 hodiny týdně s možností
navýšení hodin v budoucnu.
Školení metodiky zajistíme.
Místo: Hostivice, Chýně, Řepy a okolí
Více informací na tel. 723 566 250 nebo   praha-zapad@mortimer-anglictina.cz

• Hledám studenta/ku na doučování anglického jazyka pro mého syna, studenta 1. ročníku SŠ.
Kontaktní adresa:   LiborVanak@seznam.cz

• Pro program Intechange v rámci organizace CISV hledáme dobrovolníka - vedoucího delegace.
Interchange proběhne v termínu 30. 6. – 30. 7. 2018
Místo konání: Itálie, Florencie (I. část), Česká republika, Praha (II. část)
Delegace bude složena z 12 dětí ve věku 12-13 let
Delegaci bude doprovázet i mladší vedoucí (věk 18-20 let)
Požadavky:
- věk 21+ (v době konání programu)
- bezúhonnost (požadujeme předložení výpisu z rejstříku trestů)
- komunikativní znalost anglického jazyka (znalost italského jazyka není nutná)
- chuť pracovat s dětmi (předchozí praxe práce s dětmi vítána)
- zkušenosti s cestováním
Vedoucímu bude v první části hrazena letenka, ubytování, strava, náklady na dopravu a náklady na společný program
s dětmi v Itálii. Ve druhé části probíhající v České republice budou vedoucímu hrazeny náklady na společný program
s dětmi a náklady na dopravu při společném programu s dětmi.
Ve druhé části programu je třeba, aby vedoucí poskytl bezplatně ubytování a stravu vedoucímu italské delegace,
který ho hostil v první části programu.
Za práci vedoucího delegace není poskytována žádná finanční odměna.

mailto:petra.waskova@gmail.com
mailto:hello.flora@logiscool.com
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V případě zájmu o bližší informace je kontaktní osobou:
Mgr. Hana Matunová - koordinátor programu Interchange -   hana.matunova@cz.cisv.org
  www.cisv.cz    www.cisv.org

• Hledám studenta/studentku/absolventa/absolventku oboru učitelství český jazyk pro doučování asi 3 dětí, aktuálně
5. 8. 9. třída v Roztokách u Prahy, perspektiva minimálně letos a příští školní rok. Předběžná představa: jedno celé
odpoledne 3 až 4 vyučovací hodiny po sobě, vybavená malá učebna v rodinném domě, magnetická tabule, audio,
káva, voda… Částečně látka ZŠ, částečně příprava na přijímačky.
Předběžná cena za 1 hodinu 200,- až 250,- podle kvalifikace a zkušeností (plus příplatek doprava)
Kontakt:   zuza.sucha@gmail.com
Dopravní spojení: bus z Dejvické 17 minut, vlak z Masarykova nádraží 15 minut, na zastávku vlaku či autobusu a
zpět nabízím odvoz autem

16.12.2017
• Hledáme kolegyni do Mateřské školy Smarties Školní 1740/6, Praha 4 – Braník, 147 Jsme malá školka o 20 dětech,

2 třídy. Práce s dětmi od 2,5 – 7 let.
Požadujeme pedagogické vzdělání,  kladný vztah k dětem, spolehlivost, pracovitost, trpělivost, kreativitu. Hra na
hudební nástroj a znalost anglického jazyka výhodou. Nástup možný ihned!  Možnost nastoupit jak na plný , tak
částečný úvazek.
Životopis zasílejte na:   smarties@kindergarten.cz .

• Hledáme brigádníky do miniškolky. Děti 2-3 leté, malá skupinka. Chuť pracovat v Montessori prostředí, respektující
přístup k dítěti, určitá samostatnost a pracovitost. Do budoucna možná dlouhodobější spolupráce. Nástupní plat
120Kč/hod. V případě spokojenosti plat roste:-)!
Nástup leden nebo únor 2018
Montessori mateřská škola Vyšehrádek s.r.o.
Vratislavova 28/12 128 00, Praha 2 - Vyšehrad I +420 222 513 440   vysehradek@vysehradek.cz  
www.vysehradek.cz

• You love children, especially those less fortunate than others? You speak fluent Czech and English? You'd like to
help a small team of "do-gooders" make a difference in this country?
If your answer is "yes" to the above, you might be "The One" we're looking for! Chance 4 Children (C4C) is looking
for two part timers (12 hr/week) to fill some important vacancies:
1) Help us develop and run our "Springboard to Life" educational initiative as a project manager.
2) Assist us with simple office work "Jack of all trades" kind. You should know Excel and have a grasp of Social Media.
You are multitalented and think you can juggle both jobs? That's a possibility as well! In any case, if you're interested
in getting to know the Non-Profit sector (Don't worry, you'll be paid...) and be part of something meaningful - why
not get in touch with us:
- info@c4c.cz
- +420 774 999 444
We're really looking forward to hearing from you!
The C4C Team

• YMCA Praha vyhlašuje výběrové řízení
Název pracovní pozice: Vedoucí nízkoprahového klubu pro děti a mládež
Místo výkonu práce: NZDM Sibiř (Votice)
Popis pracovní náplně:
Náplní práce je primárně přímá práce s cílovou skupinou děti a mladí lidé (od 6 do 18 let), kteří tráví volný čas
pasivním způsobem, ocitli se v nepříznivé sociální situaci nebo jsou ohroženi sociálním vyloučením (obtíže např. v
rizikovém chování, chudobě, bydlení, škole, práci atp.).
Hlavními činnostmi Vaší práce bude:
? přímý kontakt s uživateli v ambulantní formě nízkoprahových služeb,
? individuální spolupráce s uživateli,
? skupinové a preventivní aktivity,
? aktivizační a vzdělávací činnosti,
? spolupráce na úpravách metodických materiálů,
? vedení malého týmu (2-3 pracovníci) v lokalitě,
? zajišťování technického provozu klubu.
Požadujeme:
? kvalifikaci pro výkon sociálních služeb dle zák. 108/2006,
? znalost Standardů kvality sociálních služeb,
? všestrannost a ochotu učit se nové věci,
? dobré komunikační schopnosti,
? osobnostní vyrovnanost a odolnost vůči stresu,
? znalost práce na PC,
? trestní bezúhonnost,
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? věk minimálně 21 let,
? kladný přístup ke křesťanství.
Nabízíme:
? profesionální přístup k problematice nízkoprahových služeb,
? práci v prostředí menšího týmu,
? práci pod supervizí a možnost dalšího vzdělávání,
? prostor pro realizaci vlastních nápadů,
? mzdu odpovídající tabulkové platu (dle dosaženého vzdělání a praxe).
Velikost úvazku: 1,0 úvazek
Nástup: dle domluvy (leden/únor 2018)
Své životopisy a motivační dopisy posílejte do 30.12.2017.
Kontakt: Jiří Horák, 732179042, nzdm@praha.ymca.cz

• Brigáda YMCA Praha
Název pracovní pozice: Doučující
Popis pracovní náplně: Jedná se o individuální doučování dětí převážně ze ZŠ. Náplní práce je samotné
doučování,příprava materiálů, vedení záznamů o doučování a kontakt s třetími osobami (rodiče, učitelé,…).
Doučování probíhá dvakrát týdně po 45 minutách v odpoledních hodinách postupně s 3-4
dětmi. Před prvním doučováním se setkáte s koordinátorem doučování, který Vám vysvětlí vše potřebné. S tím se
zároveň budete přibližně jednou za měsíc scházet k reflexi doučování.
Hlavními činnostmi Vaší práce bude:
? individuální doučování dětí,
? příprava materiálů,
? vedení administrativy o doučování.
Požadujeme:
? započaté či dokončené studium VŠ či VOŠ - pedagogické či sociální zaměření.
? průřezové znalosti učiva základní školy
? kladný přístup k dětem a mládeži
? všestrannost a ochotu učit se nové věci,
? dobré komunikační schopnosti,
? základní PC dovednosti,
? trestní bezúhonnost.
Nabízíme:
? mzdu 120Kč/hodina,
? dlouhodobá spolupráce,
? pracovní poměr v podobě Dohody o provedení práce,
? práci v přátelském prostředí menšího týmu,
? práci pod odborným vedením,
? technické zajištění různých pomůcek k činnosti.
Nástup: leden/únor 2018
Své životopisy zasílejte na   nzdm@praha.ymca.cz .
Kontakt: Jiří Horák, 732179042,   nzdm@praha.ymca.cz

• Hledáme na brigádu šikovného studenta se zaměřením na logopedické problémy. Procvičování logopedie pro 2
děti 8 a 9 let v Praze 4 Modřany, u stanice tramvaje 3 a 17 zastávka Modřanská škola.
Jedná se o procvičování logopedie od logopeda.
Bylo by to zatím, tak na hodinu v týdnu. Ideálně středa okolo 17:30. Čas dohodou. Odměna 150 Kč za hod.
V případě zájmu se prosím ozvěte na
Petr Drobník
739 242 085
  petr.drobnik@seznam.cz

8.12.2017
• Hledáme asistenta pedagoga do MŠ pro naši Marii (3,5 roku). Nástup v lednu 2018, 2 dopoledne týdně (pondělí

a středa nebo pondělí a čtvrtek), nutné odpovídající vzdělání (SŠ, VOŠ, VŠ s pedagogickým zaměřením nebo
kurz asistenta pedagoga).Marie je milá bezproblémová holčička s psycho-motorickým opožděním, potřebuje pouze
podporu a pomoc v běžných činnostech, ve školce už je zvyklá.MŠ je soukromá, rodinného typu, Praha 3 (metro
Flora).
   linda.patockova@seznam.cz

• Vychovatel/ka do rodinného centra. Hledáme vychovatelku k nám do rodinného centra v Praze 10 - Petrovicích. Práce
s dětmi od 15 měsíců - 4,99 let. Požadujeme pedagogické vzdělání, kladný vztah k dětem, spolehlivost, pracovitost,
trpělivost, kreativitu. Hra na hudební nástroj a znalost anglického jazyka výhodou. Nástup možný ihned! Nástupní
plat 21 000,- Kč - 24 500,- Kč. Zasílejte CV a motivační dopis.
Kontaktní email:   info@rc-snopik.cz
Tel. kontakt: 721 200 319

mailto:nzdm@praha.ymca.cz
http://
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David Snop
Rodinné centrum Snopík

• Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky GoStudy hledá lektora/ku češtiny pro cizince pro roční přípravný
kurz ke studiu na vysokých školach v ČR.Nabízíme odměnu 300 kč za vyučovací hodinu. Objem výuky: 25
vyučovacích hodin týdně (1 vyuč. hodina je 45 minut).Požadujeme: VŠ vzdělání v oboru čeština/bohemistika,
zkušenost s výukou slovanských mluvčích. Znalost ruštiny je výhodou. Nástup možný ihned. Jazyková škola se
nachází v centru (Praha 1, Washingtonova 1567/25).CV zasílejte prosím na adresu   daria@gostudy.cz .

• Hledám pro svou dceru, žákyni 9. třídy základní školy, lektora pro přípravu na přijímací zkoušky na střední školu
(matematika i český jazyk, celkem 90 min/1 lekce). 1 týdně v pondělí nebo pátek nejdříve od 16 hodin. Bydlíme za
Prahou, Kunice – Vidovice (Praha východ, u Velkých Popovic). Doprava z Prahy vlakem a navazujícím autobusem,
doba cesty cca 1 hodina, autem z Prahy exit 15. Předpokládaná cena celkem 90 min/500,- Kč. Prosím volejte
Mikulová 731201792.

• Pro 4 - letého syna s podezřením na PAS hledáme asistentku pedagoga do soukromé školky. Požadujeme: zájem
o problematiku PAS, znalosti v
oblasti Montessori je výhodou. Asistence je nutná každý pracovní den, 8-30-12-30h ve školce V PRAZE 10
PETROVICE.
Jedná se o pracovní smlouvu, částeční placená státem.
Motivační dopis a životopis prosím pište na
  asistentprosyna@gmail.com
Tel. 773165807

• Hledáme  pedagoga, event. zodpovědnou studentku pro  doučování matematiky(příp.i fyziky)  a českého jazyka
dcery, bytem v Praze 9-Kbelích, a to v tomto i příštím školním roce včetně navazující přípravy na zkoušky
pro středoškolské studium dle kritérií CERMAT .Kontakt telef.po 20.hodině večer na telef.72799O406 nebo 
martasejbova@seznam.cz  .

• DOBROVOLNÍKEM V PĚSTOUNSKÝCH RODINÁCH
Chcete se dozvědět více o náhradní rodinné péči?
Chcete být součástí týmu dobrovolníků?
Baví vás práce s dětmi?
Máte trpělivost a ceníte si jedinečnosti člověka?
Chcete získat praktické zkušenosti?
Chcete věnovat čas druhým a zároveň pracovat na rozvoji sebe sama?
HLEDÁME DOBROVOLNÍKY PRO
? DOUČOVÁNÍ DĚTÍ
? INDIVIDUÁLNÍ VÝPOMOC V RODINÁCH
? VÝPOMOC S VEDENÍM DĚTSKÝCH PROGRAMÚ
Kontakt:
Mgr. Zora Knížková, Sdružení pěstounských rodin, Ostrovského 253/3, Praha 5
778 725 470,   knizkova@pestouni.cz
www.pestouni.cz

• Společnost DUHA, z. ú., poskytovatel pobytové sociální služby chráněné bydlení pro osoby s mentálním
znevýhodněním, hledá kolegu/kolegyni na ranní doprovody dvou klientek s mentálním znevýhodněním.   Podrobnost i

• Skřivánek s.r.o. hledá pro svou pobočku v Praze vhodné kandidáty na pozici : Lektor EN, DE, FR
Náplň práce:
* výuka angličtiny v lokalitě Praha
* kurzy skupinové a individuální, firemní, všechny jazykové úrovně
Očekáváme:
* pedagogické a jazykové vzdělání (pedagogická fakulta, filozofická fakulta, mezinárodní jazykové certifikáty, státní
jazykové zkoušky atd.)
* výbornou znalost jazyka
* dynamická osobnost
* zkušenosti s výukou jazyka jsou výhodou
* příjemné vystupování
* spolehlivost a flexibilitu
* zodpovědný a tvůrčí přístup
* ŽL je výhodou
* vlastní automobil výhodou
Nabízíme:
* zázemí stabilní a dynamicky se rozvíjející společnosti
* další profesní vzdělávání, pravidelné metodické semináře

mailto:daria@gostudy.cz
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* možnost konzultace s metodikem
* dlouhodobou spolupráci
* možnost využití rozsáhlé knihovny s materiály pro výuku (učebnice, slovníky, přehledy gramatiky, cizojazyčná
literatura a časopisy, audiokazety a CD), PC (internet) a kopírky
* příjemný kolektiv
* odpovídající finanční ohodnocení

• Klinický logoped - Neurologické oddělení
Požadujeme:
§ absolventa akreditovaného magisterského studijního oboru speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou
z logopedie a surdopedie navazujícího na absolvování akreditovaného bakalářského studijního oboru speciální
pedagogika se státní zkouškou z logopedie a surdopedie s možností absolvování akreditovaného kvalifikačního
kurzu logoped ve zdravotnictví, který bude prováděn vysokou školou podle zvláštního
právního předpisu (po zveřejnění programu AKK)
§ vhodné i pro absolventy se zájmem dalšího uplatnění u poskytovatelů zdravotních služeb a zapsané do
specializačního vzdělávání v oboru Klinická logopedie
Nabízíme:
§ dobré finanční ohodnocení
§ zázemí perspektivní krajské plně akreditované nemocnice
§ zaměstnanecké benefity
§ podporu vzdělávání a seberealizace
§ seriózní jednání
§ příjemný vstřícný kolektiv
Bližší informace včetně mzdového ohodnocení při osobním pohovoru.
Kontakt:
Mgr. Daniel Veselý
oddělení lidských zdrojů
Tel.: 321 756 616
E-mail:   daniel.vesely@nemocnicekolin.cz

• Dobrý den, hledám studenta na doučování z Matematiky a ČJ, pro 12-ti letého kluka (maminka z Mexika).Dále
někoho, kdo připraví 10-ti letého kluka na příjmací zkoušky na víceleté gymnázium.Bydlíme ve Zdibech, 2 stanice
autobusem z Kobylis.
Jaroslav Vaneš Tel.: 775223084e-mail:   vns222@gmail.com

• Dobrý den, hledáme učitelku (i studentku) angličtiny pro naší dceru a časem i syna, cena 200/hodinu. 
vladimir.kmoch@gmail.com

• Dobrý den,sháním pro svoji dceru, která je v 7. ročníku ZŠ studentku na doučování, alespoň 2 x týdně na 1-2 hod.
(úterý a čtvrtek po 16,00 hod).
Mgr. Gabriela Dobroňová
mob.: +420 737 652 883
e-mail: dobronova@seznam.cz

• Dobrý den, pro naši organizaci hledáme na HPP od 1. prosince 2017 na poloviční úvazek kolegu/kolegyni do centra
pro předškolní děti. Jedná se o práci pouze v dopoledních hodinách – každý všední den 8/-12/13 hod.
Děkuji za zprostředkování Vašim studentům.
Bc. Alena Rýgrová
rygrova@ddmpraha8.cz
Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála

• Hledám ke svém tříletému synovi slečnu na hlídání - alespoň 1x týdně 2-3 hodiny, podle domluvy lze i více.
Bydliště Hloubětín.
Cena 250Kč za dvě hodiny.
Lucie Dub Nemravová   Lucie.Nemravova@seznam.cz
tel. 777341175

• Hledáme uchazeče z řad studentů, kteří by měli zájem 5 – 8 krát ročně jezdit s národní fotbalovou reprezentací žen
WU17 a WU19 jako učitelé. Jde nám především o vysvětlení a případné doučení probrané látky středoškolských
předmětů (matematika, fyzika, chemie, angličtina). Odměna pro tyto studenty je 1500 Kč/každý den srazu – plus
proplacení ubytování a stravování.
První sraz by byl již nyní v listopadu a to od 12.11 do 16.11.2017
Žádáme případné uchazeče o zaslání životopisu na emailovou adresu   dousova@fotbal.cz

• Společnost IMOBA, a.s., provozovatel multifunkčního zařízení Sokolovna Průhonice, hledá vhodného kandidáta na
vypsanou pozici.
Sokolovna Průhonice je dokonalé místo pro sportovní a kulturně-společenské vyžití. Vyhlášená nabídka služeb a
perfektní servis jsou důvody, proč se do Sokolovny klienti tak rádi vrací.
Animátor volnočasových aktivit pro děti
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Do volnočasového komplexu Sokolovny Průhonice (www.sokolovnapruhonice.cz) hledáme šikovné, mladé a
pozitivně naladěné kolegy pro dětské aktivity. Práce je vhodná jak pro zkušené, tak pro začátečníky.
Pracovní náplň
• Hlídání a péče o děti
• Tvorba a koordinace programu ve volnočasovém klubu pro děti ve věku 3 – 15 let
• Spolupráce při přípravě a organizaci společenských a sportovních akcí (narozeninové oslavy, přím. tábory)
• Spolupráce s ostatními odděleními při zajišťování klientského servisu
Požadujeme
• Ukončené minimálně středoškolské vzdělání
• Zkušenost práce s dětmi a kladný vztah k dětem
• Znalost AJ na komunikativní úrovni
Nabízíme
• Práci na HPP nebo zkrácený úvazek
• Nástup ihned
• Seberealizaci a osobní rozvoj
• Práce na směny (pondělí – neděle)
• Pravidelné školení, semináře
• Přátelský a mladý kolektiv
• Spolupráce na mnoha zajímavých projektech
• Širokou oblast benefitů (příspěvek na stravování, možnost využití sportovního zázemí…)
• Odpovídající platové ohodnocení
V případě zájmu o nabízenou pozici, prosím, zašlete svůj životopis v českém a anglickém jazyce včetně fotografie
prostřednictvím registračního formuláře.
  tomas.lavicky@imoba.cz

• LEKTOR/KA ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA
Jazyková škola Lingua Viva hledá do svého týmu nového lektora/ku španělštiny.
Nabízíme dlouhodobou spolupráci, výuku v mezinárodních firmách, veřejné, individuální a specializované kurzy.
Možnost práce na DPP/ DPČ/ IČO. V případě zájmu nám zašlete prosím Váš strukturovaný životopis na naši
emailovou adresu:   info@linguaviva.cz

• Jsme největší doučovací centrum pro vietnamské děti mluvící česky na Praze 4.
Hledáme lektory na základoškolské a středoškolské předměty.
Náplň práce:
* výuka základoškolských a středoškolských předmětů v českém jazyce
* příprava na přijímací zkoušky na střední školy, gymnázia a vysoké školy
* výuka skupinová a individuální
Co od nás můžete očekávat:
* férovou a přátelskou podporu týmu školy
* časovou flexibilitu
* příležitost rozvinout své stávající znalosti a dovednosti
* knihovnu, moderní výukové materiály, metodickou podporu
* poznávání nové kultury
* zajímavá finanční odměna
* práce na plný či poloviční úvazek
Co očekáváme od Vás:
* otevřenost a kladný vztah ke svým žákům
* ochotu pomáhat žákům
* spolehlivost a loajalitu
* důslednost, smysl pro systém a pořádek
* komunikativnost
* výhodou ukončené pedagogické vzdělání se zaměřením na výuku či se specializací na jazykovou zkoušku
zařazenou do seznamu standardizovaných zkoušek vedeného MŠMT na úrovni nejméně C1 dle ERR, nebo certifikát/
doklad o znalosti jazyka na úrovni C1 a odpovídající praxi, kterou nám doložíte referenčními kontakty
Své CV, prosíme, posílejte na email:   kyrieeleison.eleison@gmail.com
Pro více informací zavolejte +420 722 39 39 39.

• Brigáda na podzimní prázdniny 25.10. – 29.10. (středa odpoledne – neděle).
Spěchá – záskok za nemoc, možnost celoročně i dlouhodobé spolupráce.
Pobyt na horách (Příchovice / Kořenov), ZDARMA ubytování, ZDARMA plná penze, svačinky, ZDARMA doprava +
ZDARMA možnost využívat bazén ve vyhraz. h. a whirlpool
+ navíc odměna 2.000Kč (i více dle Vaší aktivity). Děti ve věku cca 6 – 8 let (max. starší do 11 let). Vaším úkolem
bude připravit samostatně předem program a realizovat jej na místě s možností improvizace, zabavit všechny děti
(malá skupinka do 6 dětí, zatím).
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Podrobnosti o akci zde (info o programu, co se od Vás očekává):
  http://www.dovolenabeznudy.cz/stranka/32/podzimni-prazdniny-prichovice-25-10-26-10-29-10-2017/
Zájemci, pište SMS (nebo WhatsApp) na tel. 7777 25 220. Spěchá – uveďte praxi s dětmi.
Děkujeme
Šárka Budařová
Tým   www.DovolenaBezNudy.cz
Tel. 7777 25 220

• Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola Býchory nabízí volné pracovní místo učitele II.
stupně ZŠ na plný úvazek .Mzda hrubá měsíční – od 22000,- do 28000,-Kč. Nástup ihned.
Požadujeme  komunikační a sociální schopnosti, časovou flexibilitu, osobní nasazení, znalost práce na PC.
Kvalifikační předpoklady vysokoškolské vzdělání dle zákona 563/2004 Sb., §3, §4 a §8, aprobace II.stupeň nebo
speciální pedagogika a zákona 109/2002 Sb., §18.
Nabízíme: práci která má charakter životního poslání, povolání v dětském zařízení s nadstandardním vybavením
a širokou nabídkou aktivit.
Kontakt : Ing.Vendulka Cidlinová 774 722 063 nebo Jana Forštová 774 722 064                    
e-mail : jana.forstova@domov-bychory.org

• Pohodová brigáda pro NĚMČINÁŘE, odměna 200,- Kč/h. Hledám doučování němčiny pro syna 8. třída, učí se 3.
rokem, ale zanedbal to, nemá na čem stavět, musíme dohnat základy. Zpočátku delší bloky, minimálně 2 hodiny.
Středy odpoledne 2 hodiny nebo víkendy 1 x za 14 dní více hodin (např. 2 x 2).
Mám vybavenou malou učebnu v Roztokách u Prahy, můžu poskytnout dopravu autem z Kulatého náměstí nebo
nádraží Roztoky a zpět. Pokud by to nešlo, syn může jezdit na Prahu 6.
  Zuza.sucha@gmail.com

• Hledáme lektory pro odpolední doučování jednotlivců i menších skupinek dětí ZŠ matematiky a českého jazyka místo
výkonu práce - Praha 9 - Újezd nad Lesy (z centra max půl hod)
Požadujeme
jste student/ka či absolven/ka pedagogické či obdobně zaměřené VŠ, máte zkušenosti s výukou, jste optimistický/
á, spolehlivý/á, zodpovědný/á a samostatný/á
prosíme o zaslání CV s fotkou
Nabízíme
pracovni dobu dle vašich možností, platové ohodnocení 250-350Kč/hod (min. 2 hodiny za sebou), příjemné prostředí
a vlídné zacházení:-)
Kontakt:   bhudeckova@seznam.cz

• Lektoři angličtiny -   podrobnosti
• YMCA Praha vyhlašuje výběrové řízení

Název pracovní pozice: Pracovník nízkoprahového klubu pro děti a mládež -   podrobnosti
• Volné pracovní místo na pozici  -  psycholog

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Plzeň, Karlovarská 67
Místo pracoviště Karlovarská 459/67, Severní Předměstí, 323 00  Plzeň.
Plný úvazek. Jednosměnný provoz. Pracovní období na dobu určitou.
Minimální vzdělání - Vysokoškolské 
Vhodné pro absolventy vysokých škol
Uchazeč musí mít vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu
psychologie, obor psychologie. Psycholog je zároveň pedagogickým pracovníkem, který v zařízení našeho typu při
nástupu musí mít psychologický posudek od akreditovaného psychologa. Pokud ho již nemá, tak si ho bude muset
zajistit.
Zaměstnanecké výhody: stravování ve školní jídelně, příspěvek z FKSP
Komu se hlásit e-mail:   konigova@dduplzen.cz ; zaslat ŽIVOTOPIS

5.10.2017
• Brigáda YMCA Praha

Název pracovní pozice: Doučující v azylovém domě pro matky s dětmi
Místo výkonu práce: Praha 7 - p  odrobnosti

• V Ulitě  hledáme lektorky na taneční výchovu do školek. Další kurz tanečky pro děti ve věku 3-5 let.            
Odměna 200kč nebo dohodou.
BcA. Veronika Jedličková Beňová garant tance
DDM Praha 3 - Ulita
  www.ulita.cz

• HLEDÁ SE RODINNÁ ASISTENTKA -   podrobnosti
• Pro 5ti letého Adámka s autismem hledáme asistenta/ku do mateřské školy na Praze západ, 5 min busem ze

Zličína. Nabízíme slušné platové ohodnocení, nástup možný od prosince či podle dohody. Kontakt a bližší informace:
reditelka@skola-chrastany.cz

https://www.dovolenabeznudy.cz/stranka/32/podzimni-prazdniny-prichovice-25-10-26-10-29-10-2017/
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• Pro dlouhodobou spolupráci hledáme muže i ženy na pozici promotér/ka.
Náplní práce je propagace elektrospotřebičů (bílá technika, produkty péče o tělo atd.). Promo akce probíhají od
poloviny října každý den až do Vánoc, a to v odpoledních hodinách. Směny jsou vždy 6 hodin a termíny i místo
(prodejny v různých lokalitách) si vybíráte podle vlastních možností. Mzda je složena z fixní sumy a dalších odměn.
V případě zájmu nám prosím zašlete email na office@foxhunter.sk. Budeme také rádi pokud připojíte svůj životopis
či krátké info o sobě a fotku.
Těšíme se na spolupráci!

1.10.2017
• HLEDÁME SLEČNU K DĚTEM NA HLÍDÁNÍ 3 DNY V TÝDNU

K našim dcerám 8,5 a 5,5 roku hledáme slečnu-studentku, která je bude mít na starosti 3 dny v týdnu v odpoledních
hodinách (cca od14ti až do 20ti hod)
Tato činnost především obnáší:
vyzvednutí po vyučování a doprovod na odpolední kroužky, kontrola domácích úkolů a příprava na vyučování, aktivní
trávení volného času (outdoor / indoor), jsme ze Smíchova...
Požadujeme
Aktivní znalost Anglického jazyka (obě děti navštěvují bilingvní školy), řidičský průkaz sk.B + zkušenosti s každodenní
jízdou po Praze /vůz je k dispozici/, sportovního ducha
Nabízíme
Pestrou práci u 2 šikovných holčiček, odpovídající platové ohodnocení
Více informací + osobní kontakt 722 437 527, p.Bureš

• Hledáme uchazeče z řad Vašich studentů, kteří by měli zájem 5 – 8 krát ročně jezdit s národní fotbalovou reprezentací
žen WU17 a WU19, jako učitelé.
Jde nám především o vysvětlení a případné doučení probrané látky středoškolských předmětů (matematika, fyzika,
chemie, angličtina).
Odměna pro tyto studenty je 1500 Kč/každý den srazu – plus proplacení ubytování a stravování.

Žádáme případné uchazeče o zaslání životopisu manažerce Fotbalové Asociace České Republiky – slečně Tereze
Doušové (   dousova@fotbal.cz ) .

• Lektor/ka programování pro děti -   podrobnosti

25.9.2017
• Sháníme dlouhodobé hlídání pro dceru (věk dva a čtvrt roku), pravidelně 1-3 dny v týdnu (podle možností rozvrhu,

mimo pátky, začít můžete ihned.), cca 9.00-17.00 hod., sídliště Hodkovičky, Pod Lysinami (MHD u domu).
Ideálně studentka pedagogické fakulty.  Pouze nekuřák. 100,- Kč/ hod.
Jméno: Martina Klecker Kněžourová
Telefon: 724361393
E-mail: ma  rtina.knezourova@seznam.cz

23.9.2017
• Dobrý den, kromě 4 leté dcery, která navštěvuje školku mám 9ti letého syna ve 4. třídě základní školy.

Syn má potvrzené ADHD, resp. poruchu pozornosti a hyperaktivitu, současně mu byla zjištěna dyslexie a
dysortografie. Se synem již přes rok denně pracujeme pod dohledem speciální pedagožky na nápravě těchto vad,
což se postupnými kroky daří. Vzhledem k tomu, že jsem na děti sama a pracuji cca 50 min. od bydliště na plný
úvazek a denně se „pereme“ se školními povinnostmi, nezbývá nám pak téměř žádný společný čas ani s malou
dcerou ani se synem. Proto bych ráda našla někoho, kdo by 2x-4x týdně (po dohodě) dojel k nám domů (Praha -
Horní Měcholupy) a udělal se synem úkoly a naučil se s ním aktuální látku. V případě možnosti bych uvítala jednou
týdně se zaměřit více na doučování angličtiny. Syn již nemá družinu, je doma od 13 hod. Rodině by to ušetřilo stres
z časového presu a zároveň nám umožnilo trávit spolu více volného času.
Více konkrétních informací a možností bych upřednostnila domluvit osobně.
Eva Benešová   evi.benesova@gmail.com

• Lektor kroužků pro děti Říčany a okolí (cca do 10 km - Všestary, Mnichovice, Světice, Strančice, Velké Popovice,
atd)
Náplň práce:
? Vedení kroužků pro děti (outdoorové, tvořivé, sportovní, hudební,..)
? Příprava víkendových akcí
? Administrační práce (správa webu, zpracování dokumentů, nabídek, faktur)
Nabízíme:
? Odměnu 100-350 Kč za hodinu (dle zkušeností)
? Specializaci dle vašeho zájmu
? Zaškolení a případně dlouhodobý rozvoj
Požadujeme:
? Nadšení pro práci s dětmi
? Zodpovědnost

mailto:dousova@fotbal.cz
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? Ochotu učit se nové věci
Více informací najdete na:   http://www.klubctyrlistek.cz/volna-mista/

• Člověk v tísni, pobočka Kladno, shání do předškolního klubu logopeda/logopedku  (může jít o studenta logopedie).
Jedná se o práci na DPP na 3- 4 hodiny týdně v dopoledních hodinách, tj. jeden den v týdnu (ideálně v pondělí, nebo
středa, ale záleží na domluvě). Odměna 300 Kč/hodinu.
V případě zájmu, nebo pro více informací kontaktujte pracovnici předškolního klubu Aneta Kozákovou: 
aneta.kozakova@clovekvtisni.cz , tel. 731 105 517.

•

15.9.2017
• Jazykové centrum v Brandýse n. Labem hledá do týmu učitele angličtiny

Nabízíme:
- zajímavou práci s dobrou dostupností MHD z Prahy- garanci počtu hodin na školní rok- přátelské a motivující
ohodnocení- proškolení a možnost profesního růst
Požadujeme:
- zájem o dlouhodobou spolupráci
- kladný vztah k práci s dětmi
- výbornou znalost anglického jazyka
- spolehlivost a týmového ducha
V případě zájmu kontaktujte   kurzy.tykadylko@gmail.com

• Dobrý den, hledáme pro studentku sekundy inspirativní slečnu/paní, která by pomohla s přípravou do školy.
Spíše než klasické doučování dívka potřebuje průvodce, motivátora, systematika a parťáka. ADHD vyžaduje
specifický přístup, uvítáme proto někoho se zkušenostmi nebo alespoň s velkým nadšením J. Časové možnosti a
finanční ohodnocení dohodou.
Moc se na Vás těšíme!
Jana Houserová
731 574 571

• Naše organizace Family and job by Vás ráda oslovila s nabídkou spolupráce pro některého z Vašich studentů či
studentek. Family and job je zájmovou neziskovou organizací, která se zabývá především slaďováním soukromého
a pracovního života. Od října začíná náš nový projekt ProChil – Professional Childcare in European Nurseries,
který je spolufinancován programem Erasmus +, v rámci něhož bude docházet ke vzájemné výměně zkušeností
mezi partnerskými zeměmi. V rámci tohoto projektu budeme vytvářet srovnávací studii, jejímž cílem je porovnání
vzdělávacích systémů předškolní péče v partnerských zemích a České republice a to především z legislativního
rámce. Rádi bychom nabídli možnost spolupráce při tvorbě této studie.
Věřím, že by pro některého studenta či studentku mohla být tato nabídka zajímavá a spolupráce s námi by mu
zajistila zajímavou praxi v neziskovém sektoru a také v náhledu do fungování předškolních zařízení v Evropě. Většina
materiálů bude v anglickém jazyce.
V případě zájmu o spolupráci nás prosím kontaktujte na e-mailu   vyborna.tereza@gmail.com  nebo na telefonním
čísle  +420 734 570 434  .

• Zajímá Vás skupinová dynamika? Dokážete číst role v týmu? Jste flexibilní a baví Vás práce s dětmi?
Organizace Život bez závislostí hledá posilu do svého týmu na pozici:
Odborníka na práci s třídní skupinou v rámci preventivních programů.
Podmínkou je:
VŠ vzdělání v oblasti pedagogiky, psychologie či v blízkém humanitním oboru (akceptujeme i studenty posledního
ročníku). Vítáme započatý sebezkušenostní výcvik.
Nabízíme:
• Práci v malém kolektivu mladých lidí, ve kterém se dbá na kvalitu odvedené práce.
• Péči o odborný růst v rámci intervizí, bezplatných supervizí.
• Propracovaný systém zácviku a podpory.
• Získání dovednosti pracovat se skupinou - třídou na profesionální úrovni.
• Možnost publikace textů z praxe v časopisu Prevence.
Náplň práce:
• Metodická práce - tvorba programu pro třídu na zadané téma.
• Komunikace s učiteli, školními metodiky prevence, vedením školy.
• Realizace preventivních programů na základních a středních školách.
• Vypracování zprávy z průběhu programu.
Jedná se o práci na ŽL, v rozsahu plného pracovního úvazku. Nástup možný ihned. Zájemci zašlete svůj profesní
CV na email   p.svetlikova@zivot-bez-zavislosti.cz  či telefon 773 050 840.

6.9.2017
• Hledám pro svoji 9 letou dceru s dislexií a disortografií slečnu/studentku (ideálně studentka pedagogiky pro 1. stupeň

nebo spec. pedagogiky), která by s ní 1-2x týdně procvičovala čtení, psaní, sluchovou analýzu a syntézu, a
dohlédla na domácí úkoly. Prosím o kontakt na tel. 605 202 390 nebo na   martina.mestekova@seznam.cz .

https://www.klubctyrlistek.cz/volna-mista/
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•
• Hledáme lektory kroužků -   podrobnosti
• Pro malé rodinné centrum hledáme lektora flétny. Jednalo by se o jeden den v týdnu (úterý) od 17.00 - 19.00 hodin.

Centrum pro rodinné aktivity Bambulky
Mirošovická 4/260 Praha 10
  www.bambulky.cz
telefon 603572331

• Hledáme lektory českého jazyka pro cizince.   Více informací zde.
• Sháním doučování pro mého syna-8.třída ZŠ z matematiky a fyziky,příp.chemie.Ideálně 2x týdně odpoledne po

hodině v místě našeho bydliště, Praha 4-Nusle.Preferuji znalost Hejného metody, syn má ADHD, ale pracuje se s
ním docela dobře.Nabízím 230,-Kč/hodinu.
Děkuji za Vaše nabídky
K.Fléglová tel. 737 510 495

•

31.8.2017
• Společnost Rytmik Dětem o.p.s. pořádá a organizuje zájmové kroužky pro děti z mateřských a základních škol.

Kontakt: Barbora Paye - RYTMIK Dětem o.p.s., koordinátorka pro Prahu, Tel: 736 456 700 email:   praha@rytmik-
krouzky.cz    www.rytmik-krouzky.cz

• DDM Praha 3 hledá:
Lektor Lega - 2 skupiny ČT 15:15-17:30 - DDM Ulita
Lektor Základů programování PO 15:00 - 16:00  - ZŠ Školská zahrada
Požadujeme: Ped. vzdělání (započaté). Čistý výpis z rejstříku trestů. Nadšení pro daný obor. Ochotu učit se nové
věci. Výhodou je zkušenost v práci s dětmi.
Nabízíme: Možnost další spolupráce na akcích a táborech. Možnost dalšího vzdělávání. Partu nadšených lidí.
Ohodnocení 150 - 250 Kč/hod dle kvalifikace, možnost růstu
Mgr. Markéta Tučková - Vedoucí oddělení školáci, předškoláci
Dům dětí a mládeže Praha 3 - UlitaNa Balkáně 2866/17a, Praha 3  www.ulita.cz    facebook.com/ulitaproskolaky
  tuckova@ulita.cz

• Pro naše centrum v Kladně hledáme team leadera, ideálně speciálního pedagoga. Požadovány jsou zkušenosti s
vedením kolektivu, samostatnost a nadšení dělat nové věci. Nabízíme práci v krásném zrekonstruovaném objektu
vedle autobusového nádraží, v příjemném kolektivu s motivační odměnou za dobře odvedenou práci. Budete
garantem projektů a odborným dozorem.
Budete ale také přímo pracovat s dětmi a jejich rodiči. Aktuálně připravujeme předškoláky pro úspěšný zápis do
první třídy, doučujeme školáky, připravujeme projekt s využitím originální hudební výuky ad. Pokud máte pocit, že
usilujete o práci, která má smysl, tak patříte k nám. Znalost a místní kontakty vítanou výhodou. Vějíř – pomáháme
znevýhodněným dětem!
KONTAKT:   vejir@pentagen.cz   tel. 608 787 606

• Hledáme slečnu (nejlépe studentku spec. ped.), která by pracovala s naší 5-tiletou dcerkou s opožděným psych.-
motor. vývojem (hlavně logopedia a rozvoj jemné motoriky) u nás doma - blízko Jesenice u Prahy. Prac. doba  každý
všední den v libovolnou odpolední dobu na cca 3hod. nebo alespon 3x týdně. Odměna 150Kč/hod.
Kontakt: Petra Jandová, e-mail: petra.ik@seznam.cz, mob.: 739555500.

24.8.2017
• Hokej pro děti - Pro tento projekt hledáme cvičitele, trenéry, studenty z řad pedagogických fakult a sportovních škol.

Pokud byste měli zájem o brigádu, event. o trvalejší spolupráci ve formě vedení školního kroužku, dejte mi prosím
vědět na mailovou adresu:   katerina.puchmertlova@pozemnihokej.cz , event. na tel. číslo 777558564 -   podrobnosti

• Dobrý den, milé studentky/absolventky, hledáme pro naše dvě děti 8 a 10, kluka a holku, zodpovědnou slečnu, která
by ve dnech pondělí až čtvrtek zajistila odpolední převoz dětí na kroužky, tenis a zároveň pomohla s doučováním,
dohlédla na pravidelnou přípravu dětí do školy a přijímací zkoušky na gymnázium. Jedná se cca o časové rozmezí
od 13 do 16 hodin. Požadujeme řidičské zkušenosti, pedagogické vzdělání, znalost angličtiny a schopnost motivovat
a vychovávat. Ideální by bylo vlastní auto. Děti jsou bilingvní, šikovné, bezproblémové.
Lokalita Budějovická, Praha 4.
Odpověď prosím na   radkamestanova@gmail.com , vhodné by byly základní informace a foto pro vizuální představu.

• Nepustilova jazyková škola hledá lektora angličtiny do nově otevřené pobočky v Praze!
Co očekáváme:
- zaškolení v Brně (ubytování zajištěno) v termínu 4.9. až 9.9. + 11.9. až 16.9.2017
- nástup od 25.9.2017
- úspěšné vypracování vstupního gramatického testu
- vstřícný vztah ke studentům, optimistický přístup a velkou dávku energie
- zaškolení Nepustilovou metodou
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Nabízíme:
- vstupní hodinovou sazbu 220 – 250 Kč/h
- dlouhodobou spolupráci
- flexibilní pracovní doba, výuka ve všední dny, převážně v odpoledních a večerních hodinách
- přátelský kolektiv, příjemné pracovní prostředí
- zázemí stabilní společnosti, která je na trhu již od roku 1990
Velice vhodné pro i studenty VŠ!
Kontakt:   monika.janalikova@njs.cz

19.8.2017
• Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo PORADCE/PORADKYNĚ

RANÉ PÉČE -   podrobnosti

15.8.2017
•Hledám studentku nebo absolventku pedagogické fakulty pro vyzvedávání a přípravu syna (7,5 let) do školy. Práce

spočívá ve vyzvedávání 3 x týdne po 15,00 a doučování základních předmětů 2. třídy. Celkem se jedná o úvazek asi
na 6 až 8 hodin týdně. K dispozici pro zájemkyni je samostatný byt v horním patře domu (plně vybavená garsonka
s kuchyní, koupelnou a šatnou - 50 m2 a v suterénu prádelna se sušičkou), a to pouze za náklady, které činí 1500 Kč
měsíčně včetně internetu. V přímém okolí jsou další možnosti přivydělat si doučováním a hlídáním. Lokalita Praha
8 – Březiněves, dostupnost na metro "C" stanice Ládví 10 až 15 min. autobusem. Přátelské a velice příjemné okolí.
V případě zájmu mě prosím kontaktujte na emailovou adresu   salavova.m@email.cz

•Jsme nově působící   Komunitní centrum a zahrada Kotlaska  a rádi bychom návštěvníkům nabídli různé tvůrčí
workshopy, pohybové a jiné aktivity.
Lektoři nemusejí být profesionálové, nepotřebují žádný certifikát. Hledáme spíš nadšence, kteří umí něco
zajímavého, zajímá je práce s lidmi, hledají prostor k seberealizaci, prostor pro předávání zkušeností -   podrobnosti

• Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno přijme od 1. 9. 2017 speciálního
pedagoga.   Více informací . Kontakt: PhDr. Taťána Vodičková, tel. 312 661 044, 733 640 082, e-mail: 
vodickova@pppsk.cz .

2.7.2017
•HLEDÁME LEKTORY PRO DĚTSKÉ VZDĚLÁVACÍ KURZY Bricks 4 Kidz® -   podrobnosti
•Společnost DUHA, z. ú. - sociální služby pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním - DPČ – PLACENÁ PRAXE

V ETABLOVANÉ ORGANIZACI -   podrobnosti
•Linka bezpečí zahajuje 13. 10. Výcvik v Telefonické krizové intervenci. Výcvik má časovou dotaci 140 hodin,

ve kterých je zahrnuto plných 30 hodin náslechů přímo na Lince bezpečí a je zakončen zkouškou 9. 12. 2017.
Kurz je akreditovaný u MPSV. Více info na našich stránkách.   http://spolek.linkabezpeci.cz/nabidka-kurzu/vycvik-v-
telefonicke-krizove-intervenci/  Hlásit se můžete zde:   vzdelavani@linkabezpeci.cz .

Další plánované podzimní kurzy:
Výcvik v chatové krizové intervenci: 30. 9. - 1. 10. 2017 (2 dny, 16 hodin) Výcvik proběhne na Praze 8 vždy
od 9,00 – 17,00. Kurz je akreditovaný u MPSV a je zakončen zkouškou. Účastníci získají Osvědčení.   http://
spolek.linkabezpeci.cz/nabidka-kurzu/vycvik-v-chatove-krizove-intervenci/

Kurz Práce s klientem v akutní krizi: 6. 10. 2017 (1 den, 8hodin) Výcvik proběhne na Praze 8 vždy od 9,00 – 17,00.
Kurz je akreditovaný u MPSV. Účastníci získají Osvědčení.   http://spolek.linkabezpeci.cz/nabidka-kurzu/prace-s-
klientem-v-akutni-krizi/

• Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči Plzeň, Lazarertní 25,
pracoviště Ke Špitálskému lesu 3, Plzeň nabízí pracovní místo na pozici speciální pedagog logoped - podmínkou
je dokončené magisterské studium v oboru speciální pedagogika - výhodou státní závěrečná zkouška z logopedie.
Nástup možný dle dohody.
Případní zájemci se mohou hlásit na mailové adrese    spcvadyreci@gmail.com

26.6.2017
•Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči Plzeň, Lazarertní 25,

pracoviště Ke Špitálskému lesu 3, Plzeň nabízí pracovní místo na pozici speciální pedagog logoped - podmínkou
je dokončené magisterské studium v oboru speciální pedagogika - výhodou státní závěrečná zkouška z logopedie.
Nástup možný dle dohody.
Případní zájemci se mohou hlásit na mailové adrese   spcvadyreci@gmail.com

•Semiramis z.ú. vyhlašuje výběrové řízení na pozici LEKTOR/LEKTORKA PROGRAMŮ DLOUHODOBÉ PRIMÁRNÍ
PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH STŘEDOČESKÉHO KRAJE -   podrobnosti

•Katolický domov studujících - domov mládeže a školní jídelna, Černá 14, Praha 1 nabízí pracovní pozici
vychovatelka na celý úvazek s nástupem od srpna 2017. Více infomací v   příloze.
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• Hledám na prázdniny studentku nebo studenta logopedie pro každodenní (všední dny nebo i víkendy) logopedická
cvičení chlapci ve věku 4 let. Chlapec má logopeda a je tudíž možné to pojmout jako praxi. V závislosti na domluvené
době by cvičení by probíhalo doma u Černošic nebo v Letech u Dobřichovic, kde chlapec navštěvuje dětský klub.
Cena dohodou. Kontaktní telefon 777 248 750

20.6.2017
•Práce vedouciho na letním taboře v Blatné.   www.craftcamp.cz  [1]

Hledame schopne vedouci do naseho tabora v Blatne. Jedna se o tydenni turnusy v obdobi 15.7.-22.7.17. Prace to
neni nijak narocna, ovsem samozrejme vyzaduje pozornost a trpelivost. Vedouci maji placeny a pobyt a stravu, a
prace je ohodnocena 2000,- na tyden.
Vedouci na nasem tabore nemuseji pro deti vymyslet program ,jelikoz ten je jiz dopredu naplanovany na kazdy turnus
a je stanoveny program dne. Jedna se o tabor zamereny na Hru Minecraft a deti travi denne 3 hodiny u pocitacu.
Polovina vedoucich ma vzdy v tuto dobu osobni volno.
  craftcamp.blatna@yahoo.com

•Lektor(ka) programů pro děti a žáky -   podrobnosti
• Pro firemní školku v Praze 4 přijmeme kvalifikovanou učitelku. Nástup v přípravném týdnu nebo dle dohody.

V případě zájmu zašlete životopis na e-mail:   recepce@msakademieved.cz

12.6.2017
•Hledáme denní vychovatelku pro výkon denní služby u dětí Dětského domova Hrotovice -   podrobnosti

•

6.6.2017
• Nabízíme práci vychovatele v Dětském domově se školou, středisku výchovné péče a základní škole, Jihlava.

Momentálně probíhá podávání přihlášek do výběrového řízení (přihlášky musí být doručeny do 26.6.2017). Bližší
informace jsou zveřejněny na našem webu   www.ddssjihlava.cz  [3] v odkaze "kariéra".

1.6.2017
•Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10 hledá zaměstnance na pozici psycholog pro střední školy a

metodik prevence. Preferujeme jednu osobu na plný úvazek, která by mohla zastávat obě pozice (0,5 psycholog;
0,5 metodik prevence). Požadavkem je dokončené magisterské vzdělání ve studijním oboru psychologie.
Hlavní náplní práce bude diagnostika studentů (zejména se zaměřením na specifické poruchy učení), spolupráce se
školami (ZŠ i SŠ) v oblasti primární prevence a další přidružené aktivity dle individuálních možností uchazeče.
Praxe v oboru není podmínkou. Zkušenost ze školského prostředí a znalost školské legislativy je však výhodou.
Nástup možný ihned.
Mgr. Kubíčková Pavla,   kubickova@ppp10.eu , 776 731 312,   http://ppp10.eu/

•Rodina s malými dětmi (3,5 a 1,5) hledá slečnu na pomoc v domácnosti – hlídání dětí a pomoc s domácími pracemi.
Uvítáme studentku učitelství, kterou zajímá trávit čas s dětmi smysluplně. Bydlíme na Praze 8 v Bohnicích. Nabízíme
možnost dlouhodobější spolupráce a odměnu 100 Kč/h. Máme dobrou zkušenost právě se studentkou PedF J. Petra
Márová, tel.: 722 745 139, e-mail:   petra.marova@centrum.cz .

•Hledam studenta oboru matematika na ind. pripravu na prijimacky na viceleta gymnazia.
  darkot157@tiscali.cz

• Sháníme praktikanty a vedoucí -   podrobnosti

26.5.2017
•Do naší zavedené dětské skupiny v Praze na Suchdole (Česká zemědělská univerzita) hledáme slečnu nebo paní

na pozici pečující osoba. Nabízíme letní brigádu na DPP s možností prodloužení spolupráce v případě vzájemné
spokojenosti. Plat 150 Kč/hod. Nástup možný ihned.
Podrobnější informace na emailu   avlkova@rektorat.czu.cz  nebo na tel.: 720 500 538
Inzerát:   http://czu.jobs.cz/detail-pozice/?id=G2-1200918390-aden_brand0&rps=233

• Pobytové centrum environmentální výchovy v Horažďovicích (Pošumaví) nabízí volné pracovní místo na pozici
lektora. Leták   zde  a   zde

22.5.2017
•Společnost DUHA, z. ú. - sociální služby pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním - Asistent Chráněného

bydlení – celý úvazek - podrobnosti   ZDE  a   ZDE
• Hledán doučování pro syna, který má poruchu soustředění. Jinak je velmi hodný, přemýšlivý. Je mu 8 let, nyní je po

odkladu v první třídě, sice hezky čte, celkem čitelně píše, i počty celkem jdou, ale problém je ho donutit něco dělat.
Bohužel ve škole moc nepracuje, musíme to hodně dohánět doma, proto potřebujeme pomoc. Bylo by to 2x týdně,
cca na hodinu nebo 1,5h. Část by bylo čtení/psaní, část matematika. Nabízím 300/h. Místo je P4-Podolí, z P1 tedy
dobrá dostupnost. Libuše Tomolová <  Libuse.Tomolova@seznam.cz

17.5.2017
•Hledáme terapeuta/terapeutku z Prahy a okolí pro naši pětiletou dcerku s PAS do intenzivního domácího

programu ABA. Terapie formou hry v domácím prostředí (nácvik komunikace při hře, představování nových aktivit,

http://www.craftcamp.cz
mailto:craftcamp.blatna@yahoo.com
mailto:recepce@msakademieved.cz
http://
mailto:kubickova@ppp10.eu
https://ppp10.eu/
mailto:petra.marova@centrum.cz
mailto:darkot157@tiscali.cz
mailto:avlkova@rektorat.czu.cz
https://czu.jobs.cz/detail-pozice/?id=G2-1200918390-aden_brand0&rps=233
mailto:Libuse.Tomolova@seznam.cz


Compiled Nov 23, 2021 11:50:30 AM by Document Globe ®   29

učení novým dovednostem a intenzivní učení za stolem). Délka a čas terapie domluvou. Zajistíme zaučení a
průběžné školení ABA, více o ABA na   www.csaba.cz  Nástup možný ihned.
Finanční ohodnocení : 150 - 400 Kč/h dle zkušeností a pracovního nasazení.
Kontakt: otec – Jan Zajíc, email:   jan.zajic@cleverdecision.com

• Hledám ASISTENTA pro mého syna na 1. stupeň základní školy (diagnóza dysfázie a ADHD). V současné době
jsme v zahraničí, ale vracíme se v červnu. Asistenta potřebujeme pro Victoria school v KLÁNOVICÍCH (Praha).
Podmínkou je pedagogické vzdělání (alespoň titul bc.), případně kurz pro asistenta pedagoga. Na 4 hodiny denně.
Nástup od září 2017 jako asistent pedagoga. Odpovědi posílejte na   brzakovapavlina@gmail.com .
Blížší specifikace:
Syn (9 let) zvládl dva roky v mezinárodní škole v zahraničí bez asistenta. Postačil k tomu láskyplný postoj a podpora
paní učitelky. A tolerance jeho pracovního rytmu. Asistent by tudíž nebyl k dispozici pouze jemu, ale fungoval by
jako asistent pedagoga v rámci třídy. Synek je dvojjazyčný (čeština, angličtina). Je velmi přátelský. Více informací
poskytnu osobně, všechny dotazy ráda zodpovím.

13.5.2017
• Přátelé, kamarádi a dobří lidé, hledáme nového generálního ředitele a další kolegy do našeho “kroužkového týmu”

na hlavní pracovní poměr. Více informací naleznete zde:   http://www.krouzky.cz/pojdte-s-nami-organizovat-krouzky
Organizujeme zájmové kroužky pro děti v mateřských a základních školách po celé ČR   www.krouzky.cz

11.5.2017
•Dětská psychiatrická nemocnice Louny hledá vedoucího klinického psychologa na úvazek minimálně 0,4 a

psychologa ve zdravotnictví na úvazek 1,0.
Požadavky:
- VŠ - jednooborová psychologie,
- v případě klinického psychologa specializační obor klinická
psychologie nebo dětská klinická psychologie (podle zák.č.96/2004
Sb. o nelékařských zdravotnic. povoláních, v platném znění),
- kurz psycholog ve zdravotnictví,
- psychoterapeutický výcvik,
- trestní bezúhonnost,
- osobnostní a zdravotní způsobilost,
- samostatnost.
Nabízíme:
- Odpovědnou, tvůrčí pozici,
- příjemné prostředí,
- přátelský kolektiv,
- dobré platové ohodnocení,
- firemní stravování,
- příspěvek na důchodové připojištění,
- podporu ve vzdělávání v oboru.
Zájemci se mohou hlásit na adrese:   pavel.kracmer@dpnlouny.cz , 776 155 303

• AKTUÁLNĚ HLEDÁME:· SPOLEČNICI NA POVÍDÁNÍ KE KLIENTCE V SENIORSKÉM VĚKU - podrobnosti   ZDE

7.5.2017
•Koordinátor vývoje učebnic pro ZŠ: Matematika - podrobnosti   ZDE

• Dobrý den, hledáme dlouhodobé hlídání u nás doma (Praha13 - Stodůlky) pro našeho 1 rok starého syna (a
příležitostně i jeho 3-letého bratra) na plný úvazek 4-5 dní týdně počínaje od září, pracovní doba 9:00-18:00.
Podmínkou je nekuřačka a předchozí zkušenost s péčí o malé děti. Výhodou je pedagogická nebo zdravotnická
praxe a absolvovaný kurz první pomoci.
Nabízíme 130Kč/hodinu, příjemné prostředí a přístup na internet. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na e-
mailu:   krcah.vanickova@gmail.co m

3.5.2017
• Letní tábor MASH hledá vedoucí -   podrobnosti

28.4.2017
•Olivova dětská léčebna v Říčanech u Prahy.

Naše zařízení POSKYTUJE DĚTEM ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. V SOUČASNÉ DOBĚ SE OLIVOVNA SPECIALIZUJE
NA LÉČBU ONEMOCNĚNÍ RESPIRAČNÍHO A POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ, NADVÁHY A OBEZITY A RÁDI
BYCHOM PŘIJMULI DO
NAŠICH ŘAD MILÉ A AKTIVNÍ KOLEGYNĚ NA POZICI VYCHOVATELEK. PRÁCE JE MOŽNÁ JAK NA HLAVNÍ
PRACOVNÍ POMĚR, TAK NA OBČASNÉ BRIGÁDY. Na každý ozdravný pobyt je připravován sportovní a kulturně-
zábavný program a také nabídka doprovodných výletů.
Děti a rodiče tak využijí čas v Olivovně nejen k procedurám, ale i vhodným pohybovým a poznávacím aktivitám.
Animační program, výtvarnou činnost a sportovní aktivity zajišťuje vícečlenný tým animátorů, proto u nás najdou své
uplatnění i profese, jako jsou vychovatelky a učitelky.
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Olivova dětská léčebna, o.p.s., Olivova 224, 251 01   Říčany, Telefon: 323 619 189, Mobil: 602 627 741
• Nabízíme jazykové kurzy (angličtina, němčina, ruština, francouzština, španělština, italština, islandština,

norština, bulharština, makedonština, latina, starořečtina, staroslověnština, stará egyptština, sanskrit, avesta,
staroruština, arabština, čínština, moderní hebrejština, perština), které jsou v malých skupinách po 3-10 lidí, 20 lekcí
za 2900 Kč. Kontakt pro více informací nebo přihlášku:   tatiana.hodic.miklos@gmail.com

25.4.2017
•Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků zabývající se především vzděláváním učitelů mateřských

škol a 1. stupně v montessori pedagogice. Naše výcviky jsou akreditované MŠMT (v rámci DVPP) a Americkou
montessori společností. Mezinárodní akreditace zajišťuje certifikátům
celosvětovou platnost. Informace o naší společnosti i o našich vzdělávacích akcích můžete najít na našich webových
stránkách   www.duhovkainstitut.cz  Podrobnosti   ZDE

• Hledáme asistenta pedagoga a terapeuta pro šestiletého chlapce s PAS do soukromé MŠ a intenzivního
domácího programu ABA Asistence v MŠ Sofie, Říčany u Prahy, www.ms-sofie.cz, Po, Út, St od 8:15-15:15h. Terapie
formou hry v domácím prostředí Říčany u Prahy – Strašín, v rozsahu min. 1x týdně 2h a dále dle dohody (nácvik
komunikace při hře, představování nových aktivit, učení novým dovednostem a intenzivní učení za stolem). Zaučení
a průběžné školení ABA supervizorem, více o ABA na   www.csaba.cz , získání praxe a školení v ABA. Nástup AP
od září 2017, zaučení a terapie možné od května 2017. Požadujeme vzdělání v oboru speciální pedagogiky, event.
kurz asistenta pedagoga.
Kontakt: Kateřina Stefanová, e-mail:   katerinastefanova@email.cz , mob. 731 471 628

21.4.2017
• Dobrý den, hledám doučování anglického jazyka pro syna Karla 5 třída ZŠ. Bydlíme Praha 13. Má dyslexiia a

dysortografii. Děkuji za nabídky Doležalová tel 604935332

9.4.2017
•Národní ústav duševního zdraví přijme zaměstnance a/nebo brigádníky do Dětské skupiny NUDZ - podrobnosti

  ZDE
• Hledám doučování matematiky od září 2017 v Roztokách u Prahy (bus z Dejvické 17 minut, vlak z Masarykova

nádraží 15 minut), ideálně studenta nebo absolventa oboru Matematika.
Syn 8. třída – 2 hodiny týdně, případně dcera 5. třída – 1 hodina týdně, celkem 3hodinový blok 1 odpoledne v týdnu.
Cílem je příprava na přijímačky (syn je nepořádný, dysgrafik, ale hloupý snad není…). Pište prosím na 
zuza.sucha@gmail.com

4.4.2017
• Nezisková organizace, která pomáhá dětem s traumatem z domácího násilí. Právě hledáme zkušené psychology/

psycholožky hlavně pro práci s dětmi.
Odkaz: http://www.centrumlocika.cz/main-menu/aktualne - podorbnosti   ZDE

30.3.2017
• Sdružení Děti bez hranic je zkušený pořadatel táborů pro děti a táborů pro rodiče s dětmi. V současné době hledáme

vedoucí pro naše tábory! Ty se konají v týdenních turnusech v Čechách i na Moravě. Pokud máš:
 - přátelskou a veselou povahu
 - dokážeš nekonfliktně pracovat se skupinou dětí (případně i s jejich rodiči) stejně tak jako s ostatními táborovými
vedoucími
 - máš alespoň nějaké táborové zkušenosti (není však podmínkou, nováčky zaškolíme)
 - a zároveň jsi zodpovědný/ná a ochotný/ná s nadšením věnovat svůj čas práci s dětmi
pošli svůj životopis na   lucka.spackova@detibezhranic.cz
Finanční odměna za jeden tábor je od 1 500 kč + ubytování a plná penze.
  www.detibezhranic.cz

27.3.2017
• Mezinárodní rodina žijící v Irsku hledá au pair/učitelku s možným nástupem od konce září/ začátku října 2017

do května 2018. Učitelku pro naší 6 let starou dceru, která je registovaná pro domácí školu. V září začne první
rok české školy. Au pair pro obě naše dcery ve věku 3 a 6 let. Naše starší dcera je velice klidná a trpělivá. Tento
rok již absolvuje domácí školu v ruském jazyce a nedělá jí problém absolvovat výuku i 4 hodiny v kuse. Jejími
dalšími zájmy jsou: Irské tance, balet, malování, plavání a také se od září učí hrát na piano. Nabízíme: Jednolůžkový
pokoj vybavený, Wifi, Vegetarianskou či veganskou stravu bio původu, mobilní telefon s irským čísle.120 euro týdně
za 30 hodin týdně. Možnost účastnit se výletů po Irsku s rodinou. Požadavky: Pedagogické vzdělání, či návštěvu
pedagogické školy. Logopedické zaměření také vítáno. Možnost hrát na piano, kladný vztah ke sportu, zdravý životní
styl vítáme, ale není podmínkou. Pozice velice vhodná pro někoho se zájmem o alternativní školství. Další požadavky:
nekuřačka. Kontakt: email -   zenina.katerina@gmail.com

23.3.2017
•Sháním lektora francouzštiny, zejména na konverzaci, pro 14letou dceru, která studuje v primě na Gymnáziu Jana

Nerudy. S francouzštinou začala teprve v září 2016, potřebuje dohnat spolužáky. Na hodiny by mohla docházet
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každé pondělí nebo středu po 16. hodině. V případě zájmu mě prosím kontaktujte po 17. hodině na telefonním čísle
723 541 021. Děkuji, Jana Břeská.

• Redaktor e-learningových materiálů. Podrobnosti   ZDE

20.3.2017
•V rámci projektu „Integrace cizinců na lokální úrovni 2017“  dotovaného  MV ČR sháníme lektora či lektorku

pro výuku českého jazyka cizinců na mateřské škole. Jedná se o dvě lekce v týdnu, každá po 30 min. Projekt
realizuje  Oddělení integrace cizinců a národnostních menšin Úřadu městské části Praha 7, kontakt: Tomáš Taich,
  TaichT@Praha7.cz , tel. 603-372-148.

•Sháníme asistenta pedagoga pro naši 7 letou dceru, která má ADHD. Z PPP máme veškerá doporučení. Asistenta
potřebuje na každý den po dobu výuky.
Pavel Zahradník, Mobil: +420602211474, Office: +420283842003-4

15.3.2017
• Hledáš praxi? Hledáš brigádu? Lata hledá lektory! Podrobnosti   zde  a   zde

10.3.2017
•Jazykové centrum Tykadýlko (v Brandýse nad Labem), které se zabývá výukou anglického jazyka uchazečů všech

věkových kategorií, rozšiřuje svůj tým. Hledáme lektory angličtiny s organizačními schopnostmi (práce s dětmi i
dospělými). Možnost práce na plný úvazek, zkrácený úvazek, dohodu i ŽL.
V případě zájmu zašlete svá CV v českém i anglickém jazyce na e-mailovou adresu:   kancelar.tykadylko@gmail.com

• Hledám studentku na pravidelné večerní hlídání dvou malých dětí 5 a 6 let jednou týdně ve čtvrtek, dále ve středu
a v pátek odpoledne doprovod na kroužky. Lokalita v Praze 4 Modřany. 
Bližší informace na email:   iva.balvin@gmail.com

7.3.2017
•Do našeho týmů přijmeme lektora/ku cvičení s batolaty a s předškoláky. Hlavní náplní práce vedení kurzů cvičení

a další aktivity dle zájmů a zkušeností naší nové kolegyně či kolegy.
Požadujeme: kladný vztah k pohybu a dětem, pedagogické schopnosti, otevřenou přátelskou a odpovědnou
osobnost
Nabízíme: flexibilní pracovní dobu, plný či zkrácený úvazek (možnost zvolit pracovní dobu v určité dny a hodiny),
smysluplnou a zajímavou práci, přátelskou atmosféru
V případě, že vás tato nabídka zaujala, zašlete nám svůj životopis. Uveďte, prosím, vaše zkušenosti na obdobné
pozici, časové možnosti.
Kontakt: Jana Brabcová,   jana@fitbaby.cz
FitBaby, Voskovcova 61, Praha 5 – Barrandov,   www.fitbaby.cz

• Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10 hledá zaměstnance na pozici psycholog a/nebo speciální
pedagog. Požadavkem je dokončené magisterské vzdělání ve studijním oboru psychologie, či speciální pedagogika
(nikoliv speciální pedagogika – učitelství). Hlavní náplní práce bude diagnostika dětí a dospívajících (zejména
se zaměřením na specifické poruchy učení) a další přidružené aktivity dle individuálních možností uchazeče –
reedukace, terapie atp.
Praxe v oboru není podmínkou (přijímáme i čerstvé absolventy).Zkušenost ze školského prostředí a znalost školské
legislativy je však výhodou. Preferujeme zájemce o celý úvazek. Nástup možný ihned.
Kontaktní údaje: Mgr. Pavla Kubíčková – ředitelka poradny:   kubickova@ppp10.eu , 776 731 312

2.3.2017
•Mezinárodní jazyková škola Institut cizích jazyků, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. lektory k

výuce češtiny jako cizího jazyka. Pravidelně organizujeme jazykové kurzy a přípravné programy českého jazyka
ke studiu na VŠ. Požadavky na kandidáta: student (absolvent) VŠ v oboru, znalost metodiky výuky, příjemný a
reprezentativní vzhled, schopnost výuky zajímavou a poutavou formou, práce s důrazem na výsledek.
Nabízíme: dobré finančí ohodnocení, práci v příjemném kolektivu a dlouhodobou spolupráci.
Informace o naší jazykové škole najdete na webových stránkách:   www.icjcz.ru ,   www.bohemianschool.cz . Nabídky
a své životopisy zasílejte na email:   info@icj.cz .

• Hledám studentku/absolventku (nebo studenta/absolventa) speciální pedagogiky se zaměřením na logopedii, která
by se 2xtýdně věnovala mému čtyřletému synovi Šimonovi. Podrobnosti   ZDE.

27.2.2017
•Hledáme nové pomocníky pro děti se zrakovým postižením. Podrobnější informace   ZDE.
•Člověk v tísni, pobočka Kladno, shání do Předškolního klubu  logopeda/logopedku (může jít o studenta logopedie).

Jedná se o práci na DPP na 3 hodiny týdně v dopoledních hodinách, tj. jeden den v týdnu na 3 hodiny (ideálně v úterý
nebo ve čtvrtek). Odměna 300 Kč/hodinu. V případě zájmu se ozvěte na email   aneta.kozakova@clovekvtisni.cz
, nebo na tel. 731105517.

•Hledám šikovnou angličtinářku z vyššího ročníku (2. ročník bakalářského studia a výše) nebo absolventku se
zkušenostmi ze zahraničí (např. delší pobyt v dané zemi). Potřebovala bych pomoci s malým podnikem, který nabízí
výuku angličtiny pro jednotlivce. Pokud se chceš naučit vést výuku bez učebnice, máš čas pracovat na sobě a
vzdělávat se, chceš si vydělat peníze ozvi se. Melinda Morvay,    www.morvay.cz  , 777 015 450.
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• Hledam studentku na doucovani od 10/2017 do cca 4/2018 pro me dcery. Jedna se o doucovani v zahranici. Ukol,
pripravit me dcery na rozdilovky v ceskem skolstvi, ktere se budou konat cervnu 2018. Jedna nastoupi v zari do 3.
tridy ZS (cesky jazyk a trosku matematika) a druha nastoupi do 6.tridy (cesky jazyk, vlastiveda a matematika). Blizsi
informace na emailu. Adresa:   a.hajnalka@seznam.cz

24.2.2017
• Přijmu klinického logopeda či logopeda se SZZ z logopedie a surdopedie pro pracoviště Tábor, příp. i

Soběslav. Úvazek možný dle dohody 0,5 -1,0. Možnost garance předatestační přípravy, zajímavé finanční
ohodnocení. Nástup červenec - září 2017. V případě zájmu mě kontaktujte na tel. 773 435 534 či na e-mailu 
malechova@logopedietabor.cz , PhDr. Mgr. Veronika Malechová

23.2.2017
•SPC, zřízené při základní škole pro zrakově postižené, náměstí Míru 19, Praha 2, přijme ihned na HPP speciálního

pedagoga se zaměřením na tyflopedii, nebo poradenství. Přijmeme i čerstvé absolventy studia. V případě zájmu
přijmeme CV uchazečů na mailu   malotova@skolazrak.cz

•Organizace InBáze, která se věnuje integraci cizinců v ČR nabízí praxi pro studenty/ky či zájemce o dobrovolnou
práci. V současnosti bychom ocenili pomoc
během následující aktivit:
- ASISTENT/KA LEKTORCE ČJ pro děti - pátek 16:00-17:30, sobota 13:00-15:30 - v kurzu je asi 7 dětí z různých
zemí (6-12 let), úroveň češtiny - začátečníci, kurz probíhá v InBázi, Legerova 50, zapojení dle vašich časových
možností
- INDIVIDUÁLNÍ DOUČOVÁNÍ českého jazyka dětí cizinců (1xtýdně 60-90 min)
Upřednostňujeme spolupráci min. 4 měsíce.
Kontakt: Jana Magdaléna Vlastníková - koordinátorka dobrovolníků,   vlastnikova@inbaze.cz , +420 733 785 679,
  www.inbaze.cz

•LETNÍ DĚTKÝ TÁBOR NA LIPNĚ HLEDÁ NA LÉTO 2017: ODDÍLOVÉ VEDOUCÍ, KERAMIKY A ZDRAVOTNICI.
VÍCE INFORMACÍ E-MAILEM: TABORYORISEK@EMAIL.CZ NEBO TEL: 777 187 100.

• Hledám učitelku pro 1.stupeň ZŠ (4 .třída) na doučování cca 3x týdně dlouhodobě. Předměty: čj, Praha 9., tel:
605 215 054, email: irinar@email.cz

20.2.2017
• CK Robinson hledá spolupracovníky - Pořádáme školy v přírodě, letní tábory a další akce pro děti. Právě nyní

hledáme nové instruktory, ideálně studenty pedagogiky nebo psychologie. Podrobnosti   ZDE .

16.2.2017
• Cestovní kancelář pro školy – zařízení certifikované pro vedení programů primární prevence - shání posily do týmu

instruktorů pro vedení škol v přírodě a adaptačních a stmelovacích kurzů. Vedle zábavné příležitostné brigády
nabízíme možnost zajímavé praxe v oboru, zkušenosti s vedením skupin a zážitkové práce s třídními kolektivy.
Nabízíme dlouhodobou spolupráci, metodické vedení i účast na supervizi.
Kontakt: Mgr. Jana Lidická, tel.: 737 738 809,   instruktori@wenku.cz    https://www.wenku.cz/o-wenku/kariera/

14.2.2017
•Hlídání 3 dětí 150 Kč / hod. Hledáme spolehlivou studentku na hlídání a vytváření programu pro naše tři děti (2-5

let). Obvykle 2x týdně ve večerních hodinách (od 17/18hod), případně o víkendech. Bydlíme Praha-Karlín (metro B
Křižíkova). Kontakt tel: 775201255; email:   hanamariankova@seznam.cz

• Sháním po svoji dceru (2.tr.ZS) studenta- absolventa se zkušenosti v oblasti speciální pedagogiky na doucovani
matematiky (možná forma dyskalkulie). Nejlépe 2x týdne v odpoledních hodinách, místo Praha 10-Dubeč (cena
dohodou - nabízíme i proplacení času straveneho cestováním).
Nabídky prosím zasílejte na   Miriam.elmanova@icloud.com  nebo volejte 736608472. Děkuji.

4.2.2017
• Jazyková škola Lingua Viva hledá do svého týmu nového lektora/ku angličtiny. Nabízíme dlouhodobou spolupráci,

výuku v mezinárodních firmách, veřejné, individuální a specializované kurzy. Možnost práce na DPP/ DPČ/ IČO. V
případě zájmu nám zašlete prosím Váš strukturovaný životopis na naši emailovou adresu:   info@linguaviva.cz

Jazyková škola Lingua Viva hledá do svého týmu nového lektora/ku němčiny. Nabízíme dlouhodobou spolupráci,
výuku v mezinárodních firmách, veřejné a individuální kurzy. Možnost práce na DPP/ DPČ/ IČO. V případě zájmu
nám zašlete prosím Váš strukturovaný životopis na naši emailovou adresu:   info@linguaviva.cz.  Více informací o
naší škole najdete na:   http://www.linguaviva.cz/

31.1.2017
• Hledám asistenta/asistentku pedagoga pro svého syna do 3. třídy. (úvazek 22 hodin/týden) Syn má SPU, chodí do

školy ZŠ Rakovského v Praze 12. Pokud budete mít zájem, ozvěte se mi na telefonní číslo: 776 741 818 nebo 777
864 880. Děkuji, Mgr. Tomáš Severa
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28.1.2017
•Hledáme asistenta/-ku trenéra do oddílu karate na Praze 10 (blízko metra Skalka) a Praze 5 (Smíchov).

Náplň práce: Dohled nad cvičením přidělené skupiny dětí (věk 6-10) dle instrukcí trenéra I. tř., později i samostatně.
Požadujeme:
- kladný vztah ke sportu a detem
- spolehlivost, zájem o práci s dětmi, zdravotní minimum (lze doplnit), chuť se vzdělávat
- znalost karate či jiného bojového umění - výhodou, nikoli podmínkou
Nabízíme:
- 180 Kč/hodinu – možnost navýšení po 6 měsících
- možnost bezplatného cvičení v oddíle
- vzdělávání v oblasti tradičního karate pod kvalifikovaným trenérem
Vhodné pro studenty (jako přivýdělek a praxe), učitele tělesné výchovy či nadšence pro práci s dětmi.
Kontakt:   Jakub Prahl  - hlavní trenér a hospodář oddílu karate PSK Olymp Praha

• LOGISCOOL - LEKTOR KURZŮ PRO DĚTI - Pořádáme počítačové kurzy a letní tábory pro děti. Nejsme žádná
nudná škola. Zábava zaručena. Podrobnosti   ZDE.

19.1.2017
•Sháním studentku na doučování dítěte ve věku 8 let - ČJ + M, 2x týdně, hodina na Proseku - Praha 9.

Cena 200,-Kč/hodinu. E-mail:   annastrnadova@seznam.cz
•Hledám aktivní doučování pro 13 letou dceru - čj - příprava na 6.leté gymnázium - knihy CERMAT (ty máme)

Dobré finanční ohodnocení. Spěchá, nejlépe hned. Více info na   geminidens@seznam.cz  nebo na 605 173 174.
• HLEDÁME LEKTORY PRO KROUŽKY A DALŠÍ AKCE PRO DĚTI NA TÉMA LEGO®.

V programech Bricks 4 Kidz(R) využíváme oblíbenou stavebnici LEGO(R). S její pomocí prohlubujeme obecné
znalosti žáků a představujeme jim vědu, techniku, strojírenství a další odborné oblasti.
Koncept Bricks 4 Kidz(R) je postaven na vlastních modelových pláncích, navržených inženýry a architekty. Jsou
plné nápaditých témat, jako například: vesmír, stavitelství, zábavné parky atd. Speciální projektové sady Bricks 4
Kidz(R) umožňují vzdělávat děti v daných oblastech formou her. Nabizíme odpolední kroužky, narozeninové oslavy,
workshopy a přiměstské tábory. V Bricks 4 Kidz(R) zastáváme názor, že se děti nejvíce naučí skrze činnosti, ve
kterých mohou zapojit svou zvídavost a kreativitu. Bricks 4 Kidz(R) dávají dětem příležitost společně se učit, stavět
a hrát si… s kostičkami LEGO(R).
Kontakt:   vfojtu@bricks4kidz.com    http://www.bricks4kidz.cz/praha5/

13.1.2017
•Hledá se terapeut pro tříletého chlapcem s PAS do raného intenzivní programu ABA

KDY: 2 x týdně á 2h. Po, Út, Pá / příp. víkendy, dopoledne mezi 8-11h nebo odpoledne 15-19h. Délku a čas terapie
lze dle potřeby měnit.
KDE: v domácím prostředí, Praha 5 - Zbraslav.
JAK: Formou hry v domácím prostředí (nácvik komunikace ve znakové řeči při hře, představování nových hraček a
aktivit). Později také zapojení intenzivního učení za stolem.
POŽADAVKY na terapeuta: student/ka speciální pedagogiky, psychologie nebo jiného pedagogického oboru.
Terapeut bude průběžně školen ABA supervizorem.
FINANČNÍ OHODNOCENÍ: vstupně 120 Kč/h, po zaškolení 150Kč/h, výhledově s růstovou tendencí.
VÝHODY: jedinečná příležitost jak získat zdarma praxi a školení v ABA. Více informací o ABA na  www.csaba.cz
KONTAKT: matka - Silvia Kubíková, email:   silvia-kubikova@seznam.cz

• Hledáme spolehlivého hlavního vedoucího tábora, oddílové vedoucí a praktikanty, a sice k doplnění týmu na
letní dětský tábor pořádaný Generálním finančním ředitelstvím pro děti svých zaměstnanců. Tábor bude uspořádán
v našem vzdělávacím zařízení ve Smilovicích, které se nachází v krásném prostředí na břehu Slapské vodní nádrže,
asi 50 km na jih od Prahy (GPS: 49° 43´ 36.831“N, 14° 21´ 22.567“E).
Jedná se o úžasnou nabídku, jak získat praxi v práci s dětmi, užít si spousty legrace a najít nové kamarády. Jsme
připraveni Vás finančně ohodnotit (hlavní vedoucí a oddílové vedoucí), všem potom zajistit ubytování a stravu.
Preferujeme studenty, kteří mají zkušenosti v pořádání podobných akcí, zkušenosti s prací s dětmi a baví je tato
činnost.
Neváhejte a hlašte se nám prosím na níže uvedené kontakty co nejdříve, uvítáme pomoc při přípravě ještě před
vypuknutím léta a dětského tábora (a nikoli zadarmo).
Více informací také sdělíme na níže uvedených kontaktech. Tato lákavá nabídka platí do  10. 2. 2017.
Kontakt: Generální finanční ředitelství, Sekce personální, Oddělení personální podpory: Ing. Michaela Synková:
tel. 296 851 838, email:    Michaela.Synkova@fs.mfcr.cz   nebo Ing. Jana Šarochová: tel. 296 854 047, email: 
Jana.Sarochova@fs.mfcr.cz 

10.1.2017
• Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) vyhlašuje výběrové řízení na pozici týmový manažer/týmová

manažerka individuální pomoc . Více   ZDE .
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12. 12 2016
• Pro tříletého syna s podezřením na PAS hledáme asistentku pedagoga do soukromé školky. Požadujeme: 4. /5.

ročník oboru
speciální pedagogika, zájem o problematiku PAS. Asistence je nutná každý pracovní den, 8-12h ve školce v Praze
10 - Petrovice.
Jedná se o pracovní smlouvu, částeční placená státem. Motivační dopis a životopis prosím pište na 
702103177@seznam.cz .
Tel. 702103177.

28. 11. 2016
• Člověk v tísni, o.p.s., vzdělávací program Varianty hledá spolupracovníka/spolupracovnici na HPP na pozici

Koordinátor/koordinátorka globálního rozvojového vzdělávání. Více   zde .

28. 11. 2016
• Státní zámek Vimperk přijme edukačního pracovníka

Národní památkový ústav, správa státního zámku Vimperk vypisuje výběrové řízení na místo edukačního pracovníka.
Více   zde

24. 11. 2016
• Obchodní institut přijme lektora/rku češtiny pro cizince a angličtiny. Výuka dospělých ve skupině či individuálně v

našich prostorech na Praze 5 a 4. Nabízíme dlouhodobou spolupráci a úvodní zaškolení. Nástup možný od 1.12.2016
či dle dohody. Své CV můžete zasílat na email:   bouskova@oapraha.cz  či volat na tel.732 187 284.

18. 11. 2016
• Hledame studenta/tku specialni pedagogiky obor logopedie, ktery by se chtel a mel cas venovat 6-letemu chlapci.

Kdy by v ramci hlidani velice nenasilnou a pozvolnou formou zapojoval do hry prvky z logopedie a pomohl nam syna
vice rozmluvit . Dny, hodiny, delka hlidani, odmena dle dohody. Hlidani by probihalo u nas doma, na Praze 4. Blizsi
informace   jindra.buskova@seznam.cz  nebo 776 368 166

16. 11. 2016
• Lektor mobilního planetária – brigáda/částečný úvazek. Pro naši novou pobočku v Praze hledáme vhodného

kandidáta se zájmem o vesmír a astronomii. Naučíte se pracovat s moderní technologií z NASA, která nemá v ČR
konkurenci.

Náplň práce:
Obchodní zastupování firmy, Prezentační/lektorská činnost v mateřských, základních a středních školách,Vedení
programů pro veřejnost, Tvorba vlastních programů, Obsluha a cestování s mobilním planetáriem, Dohlížení na
dodržování bezpečnostních zásad

Požadujeme:
Student/ka VŠ – pedagogické nebo přírodovědecké fakulty, Výborné organizační schopnosti, Kladný vztah k dětem
a zájem o astronomii, Zájem o moderní formu vyučování, Řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič, Vlastní automobil,
Výborné komunikační a prezentační dovednosti
Nabízíme:
Flexibilní pracovní dobu, Zajímavé finanční ohodnocení, Cestování po ČR a poznávání nových míst, Kariérní růst,
Práci v malé rodinné firmě

V případě, že Vás tato pozice zaujala, zašlete nám svůj strukturovaný životopis s fotografií na email: 
planetarium.morava@gmail.com

12. 11. 2016
• Nabízíme praxi pro studenty v zajímavém prostředí a možnost získat zkušenosti v oblasti gamifikace a vzdělávaní

hrou. Více informací získáte   zde .

9. 11. 2016
• Pro svého syna 12 let hledám dlouhodobé doučování 1 - 3 x týdně v Předboji (busem z Ládví 30 minut) směr

Neratovice. Nabídka 400
Kč / 90 minut. Nabídky volejte na 733 569 550. Spěchá. Děkuji.

1. 11. 2016
• Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni, o. p. s. hledá Metodika/metodičku pro spolupráci mezi školou

a rodinou Více   zde

1. 11. 2016
• Vychovatelka do Rodinného centra
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Hledáme vychovatelku do rodinného centra v Praze 10 - Petrovicích. Práce s dětmi od 15 měsíců do 4,99 let včetně.
Požadujeme pedagogické vzdělání (může být i student), čistý trestní rejstřík. Hra na hudební nástroj a znalost AJ
výhodou. Nástup možný ihned. Práce na částečný úvazek (2-3 dny v týdnu). Odměna 100,- Kč/hod. Zasílejte CV a
motivační dopis na e-mail:   info@rc-snopik.cz , kontaktní osoba: David Snop. tel: 721200319.

1. 11. 2016
• Do našeho soukromého centra hledáme lektorku angličtiny pro děti. Jsme franšízový partner Mortimer angličtiny. V

tuto chvíli jsou domluvené 4 lekce/ týden (UT + ST, ev. PO) v odpoledních hodinách (Hodinová výuka je 50 minut,
plat 280/ lekci. Do budoucna plánujeme rozšíření, záleží na lektorovi, jak klienty zaujme. Požadujeme angličtinu na
úrovni B2-C1, pedagogické vzdělání výhodou. Nabízíme příjemné prostředí, možnost seberealizace.

17. 10. 2016
• Hledám příjemnou studentku učitelství, která by pomáhala s domácími úkoly dětem, které studují na dvojjazyčné

škole na Praze 4. Dále by se jednalo o doučování matematiky, češtiny, angličtiny a případně němčiny v rozsahu
učiva ZŠ a víceletého gymnázia. Věk dětí je 8, 10 (ZŠ) a 14 let (gymnázium). Děti jsou moc hodné, bezproblémové.
Jedná se o pravidelnou výpomoc, cca 2 - 3 hodiny, každý den od pondělí do čtvrtka, pouze v odpoledních hodinách,
po dohodě mezi 16,00 a
20,00 hodinou. Jiná práce nebude požadována. Bydlíme v rodinném domě v Ohrobci na Praze - západ, s pravidelnou
autobusovou dopravou do Prahy. V domě je možnost po dohodě i bydlet, v zařízeném bytě 2+kk, který je v
podkroví domu. Brigáda je tak vhodná pro mimopražskou studentku, která hledá i ubytování. Prosím pouze zájemci
o dlouhodobou spolupráci. Kontakt:   dagmar.tejklova@seznam.cz .

12. 10. 2016
• CENTRUM CZECH IN Poradny pro integraci hledá LEKTORY češtiny pro cizince v Praze pro skupinové a individuální

kurzy určené dětem i dospělým. Nabízíme také doučování různých předmětů a dalších jazyků. Požadujeme chuť
pracovat v interkulturním prostředí a kladný vztah k dětem. Vhodné jako přivýdělek pro studenty pedagogického
zaměření. Přizpůsobujeme se studentskému rozvrhu. Poskytujeme úvodní proškolení i metodickou podporu. Po
dohodě s Vaší fakultou si lze u nás plnit povinnou praxi. Své CV zasílejte na e-mail:   praha@p-p-i.cz

12. 10. 2016
• Doucovani 2x2hod tydne (po+st). Priprava na prijimacky z devate tridy - predevsim fyzika a matematika a pripadne

i cj. Dcera je clenka MENSA, nicmene je treba projit vse od zakladu. Ne formou drilu a definic, ale vysvetlenim.
Odmena 200 Kc/hod. Praha 3, Flora. Kontakt:   paq@centrum.cz

7. 10. 2016
• Pro svého syna 12 let hledám dlouhodobé doučování 1 - 3 x týdně v Předboji (busem z Ládví 25 minut). Doba výuky

60-90 minut. Nabídka 300 Kč / návštěva. Nabídky volejte na 733 569 550. Děkuji.

7. 10. 2016
• Hledám pro syna (4. třída ZŠ, dyslexie) šikovnou doučující z řad studentů PF UK, nejlépe se zaměřením na speciální

pedagogiku, na práci 2x týdně odpoledne, á 200,-Kč/hod., Barrandov Praha 5.
Kontakt: Nováková, tel. 602 425 228

5. 10. 2016
• DĚTSKÝ KLUB MIMOSA HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU KOLEGYNI:

HLEDÁME KOLEGYNI, KTERÁ MÁ TYTO ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI:
pedagogické vzdělání (studenti dálkového studia), zkušenost s dětmi od 1 roku, přehled a zájem o pedagogiku -
environmentalní, lesní, respektující přístup k dětem a rodičům, zájem o dramatickou výchovu, hra na alespoň jeden
nástroj, samostatnost a zodpovědnost, kreativitu, anglický jazyk, dobrou fyzičku

NABÍZÍME:
hezké a přátelské pracovní prostředí, prostor pro vlastní realizaci, vzdělávací materiály a kurzy, strava, prace na
ŽL, nebo na dohodu
Své CV zasílejte na email:   klubmimosa@seznam.cz .

4. 10. 2016
• Doucovani 2x2hod tydne (po+st). Priprava na prijimacky z devate tridy - predevsim fyzika a matematika a pripadne

i cj. Dcera je clenka MENSA, nicmene je treba projit vse od zakladu. Ne formou drilu a definic, ale vysvetlenim.
Odmena 200 Kc/hod. Praha 3, Flora. Kontakt:   paq@centrum.cz

3. 10. 2016
• Hledáme hlídací tety – brigáda pro maminky, studentky. Více   zde .

3. 10. 2016
• Studentská organizace AIESEC hledá posily do svého týmu! Máš možnost vyzkoušet si zajímavé pozice, zlepšit

své organizační a prezentační dovednosti, zdokonalit se v angličtině a potkat plno nových přátel z celého světa.

mailto:info@rc-snopik.cz
mailto:dagmar.tejklova@seznam.cz
mailto:praha@p-p-i.cz
mailto:paq@centrum.cz
mailto:klubmimosa@seznam.cz
mailto:paq@centrum.cz


Compiled Nov 23, 2021 11:50:30 AM by Document Globe ®   36

Přihlásit se na můžeš na   http://aiesec.cz/studenti/clenstvi/prihlaska-cuni/  do 9. 10., tak na nic nečekej a podívej
se koho hledáme .

26. 9. 2016
• Plavecký instruktor (učitel plavání) Více   zde

20. 9. 2016
• Prosím, syn potřebuje cca 1x/týdně vysvětlit probírané učivo z matematiky z 8. třídy. Jsme z Prahy 4 - Písnice, pokud

by byla možná výuka přímo u nás doma, nebo poblíž, budeme moc rádi.   am.nemcova@seznam.cz

20. 9. 2016
• Česká centra, příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR, vyhlašují výběrové řízení na tříměsíční

stáž v ústředí Českých center na úsek komunikace. Nabídka je určena pro studenty bakalářského nebo
magisterského studia. Více   zde

19. 9. 2016
• Hledáme lektory jazyků v Praze angličtina, Němčina, španělština. Více   zde

19. 9. 2016
• Hledám studentku či učitelku 1.stupně ZŠ pro doučování dětí - 2. a 3.třída . 2x týdně dlouhodobě, Praha 8. Prosím

o kontakt na   email j.eknaifith@gmail.com .

19. 9. 2016
• VÝUKA/ DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY SHÁNÍM LEKTORA/LEKTORKU NA VÝUKU ANGLIČTINY DĚTÍ VE VĚKU

OD 7 DO 15 LET. VÝUKA PROBÍHÁ VE VYBAVENÉ JAZYKOVÉ UČEBNĚ V PRAZE 5 - LIPENCÍCH. JEDNÁ SE
PŘEVÁŽNĚ O VÝUKU INDIVIDUÁLNÍ A VÝUKU MENŠÍCH SKUPINEK ( 2-3 STUDENTI)
Odměna: 120 Kč/hodina
Kontakt: Kristina Chejlavová V Roklích 246 Praha 5 Lipence
Tel: +420 736541061 Mail:   krispul.ch@seznam.cz

19. 9. 2016
• STÁŽ: Lektor/ka vzdělávacích programů na školách více   zde

19. 9. 2016
• Vedoucí dětské skupiny

Nezisková organizace JAHODA o.p.s. hledá vedoucí zaměstnanecké dětské skupiny (oblast státní správy). Jde o
zařízení rodinného typu pro maximální počet 10 dětí ve věku od 2 let. Požadujeme: vzdělání nutné pro pečující
osobu dle zákona o poskytování, služby péče o dítě v dětské skupině, profesní pedagogické zkušenosti s malými
dětmi (věk cca 2 roky), organizační schopnosti, zkušenosti s vedením menšího týmu, kultivovaná forma písemné
i ústní komunikace
Místo výkonu práce: Praha 2.
Druh pracovního poměru: HPP, úvazek 1,0.
V případě vašeho zájmu zašlete své CV s fotografií a stručný
motivační dopis na adresu:   daniela.kuhnova@jahoda.cz .
V předmětu e-mailu uveďte: Vedoucí DS.

13. 9. 2016
• Jsme mala rodinna spolecnost La Mamka, ktera se zabyva poradanim krouzku a primestskych taboru pro prvni

stupen ZS. Nas pristup se od ostatnich lisi tim, ze ke vsem krouzkum pristupujeme velmi netradicne (krouzek vareni
je tak mnohdy krouzkem gastronomicko-zemepisne-tanecnim, krouzek pokusu je mnohdy exkurzi do historie apod).
V tuto chvili shanime lektora pro Prahu 5.

8. 9. 2016
• Pro svého syna (14 let, osmá třída ZŠ) sháním trpělivého studenta/ studentku na doučování. Dvakrát či třikrát v týdnu

po dvou až třech hodinách, dle potřeby a možností ČJ, AJ, NJ, MATEMATIKA, FYZIKA, DĚJEPIS Nabízím 200,-/
hod i s cestou. Praha 9, Černý most. Petr Chaloupka 728 759 663,   chalupino@seznam.cz

5. 9. 2016
• Hledám pro svého syna (2 roky a 4 měsíce) s poruchou autistického spektra asistenta pedagoga do soukromé školky

na Praze 8. Jedná se o práci každý den 8-13 hodin. Syn je ve školce plně adaptován, líbí se mu tam, nepláče. Jedná
se o malý kolektiv dětí (max 5 dětí), příjemná atmosféra. Plat dohodou. Prosím o nabídky na email   niki.c@atlas.cz

30. 8. 2016
• LOGISCOOL - LEKTOR KURZŮ PRO DĚTI

Jsi student a chceš, aby tvá práce byla cool a dávala smysl? Rád předáváš své znalosti a zkušenosti dál? Pak je
tato práce jako stvořená pro tebe! Jsme Logiscool – unikátní projekt v České republice. Pořádáme počítačové kurzy
a letní tábory pro děti. Nejsme žádná nudná škola. Zábava zaručena :-) Více   zde
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29. 8. 2016
• Ideální šance pro studenty! Proč si to u nás zamiluješ? Mrkni na web a seznam se s naším Týmem! Pokud jsi

nadšenec tělem i duší pro práci s dětmi, pak Ti
můžeme nabídnout profesionální zázemí, odborné školení a zajímavé finanční ohodnocení.
Již 17 let organizujeme zájmové kroužky pro děti v základních a mateřských školách po celé Praze a okolí. Neustále
rozšiřujeme náš milý a mladý kolektiv.
Najdeme Ti kroužek, který Ti sedne. Dej nám o sobě vědět a dostaneme Tě do formy!   personalni@krouzky.cz
Více   zde

29. 8. 2016
• Můj syn nastupuje nyní v září 1.rocnik [1] ZS. Má diagnistikovanou dyslalii a do budoucna možná dislexii a disgrafii.

Skola bohužel doposud nesehnala žádného asistenta, proto se s velkou prosbou obracím na Vás zda by někdo
ze šikovných studentů neměl zájem. Jednalo by se o 4 hodiny v dopoledních hodinách. Dibelkova Martina tel:608
908 999

19. 8. 2016
• Hledám asistenta pro dvoji desetiletou dceru v době od 10 hod. do 12 hod. eventuel. do 13 hodin v ZŠ Starostrašnická.

Kontakt 733 150 683

16. 8. 2016
• YMCA Praha - od září hledáme nové brigádníky do našeho projektu, který se věnuje doučování dětí ze

znevýhodněného prostředí. Více   zde

16. 8. 2016
• Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic: pečující osoba v Dětské

skupině.
Požadavky: ukončené min. SŠ vzdělání s maturitou, odborná způsobilost dle § 5 odst. 5 zákona č. 247/2014 Sb., o
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, zdravotní způsobilost, dosažení
věku 18 let, plná svéprávnost, znalost práce na PC, organizační a komunikační schopnosti, kreativita, občanská
bezúhonnost, vítány jsou zkušenosti s péčí a výchovou dětí ve věku 1 – 6 let
Hlavní náplň činnosti:, výchova dětí ve věku 1 – 6 let, péče o děti – hygienické návyky, stravování, pitný režim,
zajištění bezpečnosti, příp. poskytnutí první pomoci, atd., administrativní činnost, komunikace s rodiči
Nabízíme: další profesní vzdělávání, zaměstnanecké benefity, pracoviště v centru Prahy
Nástup dle dohody. Pracovní poměr na dobu určitou. Platové podmínky – platová třída 8.
Motivační dopis doplněný strukturovaným profesním životopisem doručte (osobně na podatelnu, elektronicky nebo
poštou) na adresu: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 nebo na e-mail: 
katerina.kamisova@mpsv.cz

8. 8. 2016
• Chcete si vyzkoušet pedagogické schopnosti přímo v praxi, být užiteční a zároveň si užít předvánoční či

předvelikonoční čas v tradičním duchu?
BOTIČ o.p.s., Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr v Praze, hledá studenty na praxi!   Více zde

1. 8. 2016
• Jazykový projekt

Chcete se podílet na vzniku materiálů pro výuku češtiny pro cizince?
Požadujeme: vynikající znalost českého jazyka, samostatnost, spolehlivost, smysl pro detail, schopnost efektivní
práce na PC, student nebo absolvent humanitní VŠ.
Nabízíme: práci na zajímavém jazykovém projektu, flexibilní pracovní dobu, možnost práce z domova, spolupráci
formou DPP, DPČ, případně ŽL (až se vše pořádně rozběhne, zaměstnáme Tě na plný úvazek), konkurenční
ohodnocení.
Kontakt: Marek Pavluch,   marek.pavluch@gmail.com

21. 7. 2016
• Úřad vlády ČR, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) hledá učitele z praxe a odborníky na obsazení 17 typů

pozic v rámci realizace šestiletého individuálního projektu systémového „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích
se sociálně vyloučenými lokalitami“. Více   zde

23. 6. 2016
• Atletický oddíl Atletik Rudná přijme do svého týmu další trenéry mládeže

Náplň práce: trénování kategorií žáků a přípravky, doprovod při závodech, výkon činnosti: stadion ZŠ Rudná a ZŠ
Nučice
Požadujeme: flexibilta, praxe v oblasti mládežnické atletiky, min. 18 let, trestní bezúhonost, předchozí trenérská
zkušenost výhodou
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Nabízíme: nadstandradní finanční odhodnocení, příjemné pracovní prostředí
CV prosím zasílejte na:   atletikarudna@seznam.cz

20. 6. 2016
• Pečující osoba do dětské skupiny

Hledáme pečující osoby do dětské skupiny v Praze na plný a zkrácený úvazek a na dohodu o provedení práce.
Požadavky: ukončené min. SŠ vzdělání s maturitou, odborná způsobilost dle § 5 odst. 5 zákona č. 247/2014 Sb., o
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, zdravotní způsobilost, dosažení
věku 18 let, plná svéprávnost, znalost práce na PC, organizační a komunikační schopnosti, kreativita, občanská
bezúhonnost, vítány jsou zkušenosti s péčí a výchovou dětí ve věku 1 – 6 let

Hlavní náplň činnosti: výchova dětí ve věku 1 – 6 let, péče o děti – hygienické návyky, stravování, pitný režim, zajištění
bezpečnosti, příp. poskytnutí první pomoci, atd.
administrativní činnost, komunikace s rodiči
Nabízíme: další profesní vzdělávání, zaměstnanecké benefity, pracoviště v centru Prahy
V případě zájmu zašlete životopis na e-mail:   katerina.kamisova@mpsv.cz ,   barbora.matusu@mpsv.cz .

18. 6. 2016
• Hledáme dobrovolníky na dětský tábor!

Nezisková organizace Romodrom o.p.s. shání dobrovolníky na práci s dětmi v rámci pravidelného týdenního tábora
v Ratajích nad Sázavou. Tábor se uskuteční 4. – 11. 7. 2016. Tábory pořádáme každoročně pro děti ze sociálně
vyloučených lokalit Prahy 8 a okolí, které docházejí do našeho Nízkoprahového klubu pro děti a mládež K09 v Karlíně.
Tábora se zúčastní cca 15 dětí. Ubytování a strava bude zajištěna po celou dobu pobytu.
Není pro nás problém následně vystavit dobrovolníkovi potvrzení o praxi v obecně prospěšné společnosti.
Romodrom o.p.s. je nevládní nezisková organizace založená v roce 2001. Posláním organizace je prosazování práv
a integrace osob ohrožených sociálním vyloučením do společnosti, poskytování sociálních služeb a poradenství
lidem v obtížných životních situacích, podpora dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí a podpora
principů demokratické společnosti. Více o naší práci si můžete prohlédnout na   www.romodrom.cz .

Zaujala-li Vás naše nabídka, kontaktujte, prosím, ředitelku Marii Gailovou na tel. čísle 604 113 592, případně Kateřinu
Sváčkovou e-mailem:   katerinasvackova@romodrom.cz . Budeme se těšit na spolupráci!

18. 6. 2016
• Severský lektorský tým hledá kolegu na pozici lektor ekologických výukových programů pro jeho pracoviště v

Horním Maršově ve východních Krkonoších. Součástí pracovní náplně může být ale i vedení projektů na školách,
vedení dalších vzdělávacích projektů a příprava souvisejících grantových žádostí v rámci národních i mezinárodních
dotačních titulů spojených s naplňováním poslání střediska SEVER   sever.ekologickavychova.cz , nebo podíl na
fundraisingu a PR. Pro podrobné specifikace klikněte na na tento článek. Více   zde

18. 6. 2016
• Jazyková škola AJROUDNICE rozšiřuje náš tým lektorů, a proto bychom Vašim studentům či absolventům rádi

nabídli volné pracovní pozice lektora pro anglický jazyk.
Požadujeme:, kompetentního uživatele jazyka, čerstvého pedagoga absolventa či absolventa v oboru vzdělávání,
vysokou míru zodpovědnosti, vystupování a práci s klienty, chuť se dále vzdělávat a učit se novým věcem, časovou
flexibilitu, týmovou spolupráci a sdílení
Nabízíme: , práci, kde za sebou vidíte skutečné výsledky, podporu pro Váš profesní rozvoj, poskytneme Vám
metodický výcvik, aktivní podíl na rozvoji a chodu školy, práci v přátelské atmosféře a motivovaném kolektivu
Pro více informací nás kontaktujte.   AJROUDNICE.CZ    facebook.com/ajroudnice.cz  604 945 561

7. 6. 2016
• Domov mládeže a školní jídelna Lovosická hledá do svého kolektivu nového pracovníka/pracovnici na pozici

vychovatel/vychovatelka. Více   zde

6. 6. 2016
• Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici
úřednice/úředník na úseku organizace školství (na úseku speciálních škol) odboru školství, mládeže a sportu
s místem výkonu práce Věžní 28, Jihlava Více   zde

31. 5. 2016
• Nabízím brigádu a zároveň formu praxe od června 2016 v baby clubu Oliver - 5 hodin denně na Vinohradech.

Prosím jen zájemce, kteří mají již zkušenost s péčí o dítě či praxí s nimi. Věková skupina je u nás od 2 do 4 let.
Veškeré informace případným zájemcům budou sděleny při osobním pohovoru.
V případě zájmu prosím volejte na tel: 774 642 094 - pí. Kantová

30. 5. 2016

mailto:atletikarudna@seznam.cz
mailto:katerina.kamisova@mpsv.cz
mailto:barbora.matusu@mpsv.cz
http://
mailto:katerinasvackova@romodrom.cz
http://
http://
http://
PEDF-1454-version1-lovosicka.jpg


Compiled Nov 23, 2021 11:50:30 AM by Document Globe ®   39

• Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení bilaterální a multilaterální
spolupráce v odboru mezinárodních vztahů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Podrobné informace k výběrovému řízení jsou zveřejněny na webové stránce   http://www.msmt.cz/ministerstvo/
oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-422

30. 5. 2016
• Dětské centrum Milovice, p.o. shání psychologa s nástupem co nejdříve. Jedná se o dětský domov spadající pod

oblast zdravotnictví, náplní práce je především diagnostika dětí od 6 měsíců do 7 let, terapeutická práce s dětmi
s raným traumatem a provázení pěstounů či osvojitelů. Plat je tabulkový, úvazek dohodou. Milovice jsou z Prahy
dobře dostupné autem i přímým vlakem (cesta cca 45 minut). Pro podrobnější informace viz webové stránky:   http://
www.dcmilovice.cz/ . V případě zájmu kontaktujte ředitelku zařízení Mgr. Petru Černovskou na tel. čísle 325 577 166,
nebo na e-mailu:   ddmilovice.cernovska@email.cz  .

25. 5. 2016
• Jazyková škola Rybička hledá na školní rok 2016 – 2017 lektorky angličtiny pro děti. Výuka probíhá v odpoledních

hodinách. Požadujeme nadšení pro práci s dětmi a zodpovědnost, nabízíme dobré platové podmínky a příjemné
pracovní prostředí.

Kontakt: tel: 604 215 036, mail –   skolarybicka@skolarybicka.cz

22. 5. 2016
• Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy, hledá na příští školní rok 2016/2017 lektory hry na kytaru a ukulele. Výuka probíhá

na Praze 6-Podbaba jeden až dva dny v týdnu podle vašich časových možností. Jde o práci na DPP s ohodnocením
150-200 Kč/hodinu.   sklenakova@ddmpraha.cz , 222 333 875,   www.ddmpraha.cz/stanice-techniku

18. 5. 2016
• Hledáme do naší party přátel vedoucího oddílu pro letní dětský tábor Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy,

který se koná od 20. července (na 19 dní) na Šumavě, Hory Matky Boží u Sušice. Tábor je na krásném místě,
udržovaný s perfektním vybavením, jsou zde zkušení vedoucí, pravidelná strava, připravená táborová hra atd.
Spojení aktivní dovolené, práce s dětmi a "brigády" současně (HZS nabízí vedoucímu odměnu ca  7 tisíc korun).
Jezdil jsem tam léta a mám to místo rád, ale letos nemůžu, máme 4 děti a žena by na ně byla sama. Děkuji, ozvěte
se prosím co nejrychleji, první vážný zájemce vyhrává. Honza, 777 966 794 (v Praze 16. května 2016)

17. 5. 2016
• Placená praxe v rodinném centru

Pro naše rodinné centrum v Praze 10 - Petrovicích nabízíme placenou praxi (100,- Kč/hod) v období květen - září
2016 (poté možnost dlouhodobé spolupráce na HPP, nebo zkrácený pracovní úvazek - např. DPP, DPČ, ŽL). Jedná
se o práci s dětmi od 15 měsíců do 4 let. Požadujeme pedagogické vzdělání (může být i student), kladný vztah k
dětem, spolehlivost, zodpovědnost, pracovitost. Hra na hudební nástroj a znalost AJ výhodou. Čistý trestný rejstřík.
Zájemci zasílejte CV na e-mail :  info@rc-snopik.cz . Kontaktní osoba: David Snop, tel: 721200319.

10. 5. 2016
• Hledáme vedoucího 2 kroužků ELEKTRO-TECHNIK- děti 5-7 let a starší 7-12 let(2x 60min.) pro rodinné centrum v

Praze 5 - Zbraslavi. Kroužky by měly být zaměřeny na získání základních technických znalostí formou jednoduchých
úkolů a aktivit přizpůsobených věku dětí. (Možnost využití stavebnic BOFFIN, MERKUR aj., k dispozici bude nářadí,
baterie a materiál dle dohody.)
Zahájení kurzů v září 2016, ukončení červen 2017.
Nabízíme:
- smlouvu DPP, příp. Sml. o dílo, lektorné dle dohody(až 230Kč/h)
- práci v přátelském prostředí rodinného centra
- potvrzení o absolvované praxi

Požadujeme:
- základní technické znalosti v oboru ELEKTRO
- zodpovědnost, kreativitu a pozitivní vztah k dětem
- zkušenosti s dětmi vítány
- vhodné pro studenty starší 18 let

Více informací: Lenka Soukupová, tel. 737 447 411,   lenkasoukupi@seznam.cz

10. 5. 2016
• Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín přijme pracovníka na pozici psycholog.

Požadované vzdělání: Ukončené studium v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie.
Předpokládaný nástup 1. 9. 2016. V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis do 25. 5. 2016 na e-adresu:
  reditel@pppnj.cz   V případě dotazů volejte na tel. číslo 731 664 766

https://www.msmt.cz/ministerstvo/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-422
https://www.msmt.cz/ministerstvo/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-422
http://www.dcmilovice.cz/
http://www.dcmilovice.cz/
mailto:ddmilovice.cernovska@email.cz
mailto:skolarybicka@skolarybicka.cz
mailto:sklenakova@ddmpraha.cz
http://
mailto: info@rc-snopik.cz
mailto:lenkasoukupi@seznam.cz
mailto:reditel@pppnj.cz


Compiled Nov 23, 2021 11:50:30 AM by Document Globe ®   40

10. 5. 2016
• Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín přijme pracovníka na pozici speciální pedagog. Požadované

vzdělání: Ukončené studium v akreditovaném magisterském studijním programu speciální pedagogiky dle §18
zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Předpokládaný nástup 1. 9. 2016. V případě zájmu zašlete
svůj strukturovaný životopis do 25. 5. 2016 na e-adresu:   reditel@pppnj.cz   V případě dotazů volejte na tel. číslo
731 664 766

5. 5. 2016
• Dětský pěvecký sbor Jiskřička sídlící v ZŠ Jandusů v Praze – Uhříněvsi přijme korepetitora od září 2016.

Výuka pondělí či středa odpoledne (16.00 – 18.00, dle dohody, jednou týdně). Notový materiál poskytneme vždy
s dostatečným předstihem.
Dohoda o provedení práce, dle odehraných hodin v rozmezí 3000 – 4000 Kč/měsíčně, práce i pro studenta.
V případě zájmu kontaktujte A. Mundilovou 602 660 738,   info@jiskricka.cz

4. 5. 2016
• Státní zámek Vimperk přijme edukačního pracovníka

Národní památkový ústav, správa státního zámku Vimperk vypisuje výběrové řízení na místo edukačního pracovníka.
  Více zde

• Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy hledá na příští školní rok 2016/2017 lektory kroužků pro děti v oblasti vědy a techniky.
Kroužky probíhají jeden až dva dny v týdnu podle Vašich časových možností. Jde o práci na DPP s ohodnocením
160-200 Kč/hodinu. Pozice je ideální např. pro studenty nebo absolventy pedagogických oborů, přírodovědných a
technických oborů.
  flasarova@ddmpraha.cz ,   www.ddmpraha.cz

• Prak-prevence,poradenství,z.s. hledá novou posilu do týmu lektorů prevence kriminality. Jedná se o brigádu na DPP
- občasné dopolední 2 - 3 hodinové bloky v ZŠ po celé Praze. Témata: kyberšikana, média - manipulace, doprovody
na akce (7 - 15 hod).
Požadavky: spolehlivost, komunikativnost, příjemné vystupování, zvládání dětí na druhém stupni ZŠ.
Nabízíme: 120 - 150 Kč /hod.
Pro více informací pište na e-mailovou adresu:   carbolova.eva@seznam.cz  . Nebo volejte na tel.: 775 204 207.

• Nabídka pozice Oddílový vedoucí. V současné době hledáme 2 nové „dospěláky" a rádi bychom tak dali příležitost
právě studentům Vaší fakulty:   www.letni-detske-tabory.cz/hledame  Snažíme se dětské tábory dělat co nejkvalitněji
to jde - posoudit můžete sami na naší stránce   www.letni-detske-tabory.cz  Vše děláme maximálně pro děti - program,
kuchyně, zázemí i vybavení.

•Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily (Francouzská 585/1, 120 00 Praha 2), který již více jak 25 let poskytuje
ubytování, stravování a výchovu žákyním středních škol a studentkám vyšších odborných škol, přijme vychovatelku.
Více info a kontakty   ZDE.

•Jazyková škola organizující studijní pobyty pro budoucí vysokoškoláky ze zemí, kde se mluví rusky hledá pro příští
školní rok učitele češtiny, ale i dalších předmětů (cizích jazyků, matematiky, fyziky, zeměpisu, ZSV, biologie, chemie).
Nabízíme: kontakt se zahraničními studenty, možnost nacvičit, procvičit a upevnit si učitelské dovednosti, práci v
příjemném prostředí v centru Prahy, 5-30 hodin týdně dle Vašich možností. Více info:   http://www.oca-praga.cz/ , j
aroslava.kosova@gmail.com , tel. 702 015 449.

•Do hudebních kroužků na Tyršově základní škole v Jinonicích (5 min od metra) hledáme učitele nebo učitelku klavíru
s nástupem od března 2016. Jedná se o individuální hodiny přímo v prostorách základní školy. Práce na DPP s
odměnou 200,- Kč/60 min, jeden den v týdnu v odpoledních hodinách  (cca 13 - 17h dle domomluvy). Preferujeme
dlouhodobější spolupráci. Kromě hodin klavíru se zde vyučuje také zobcová flétna a kytara. Pořádáme několik
koncertů pro rodiče během školního roku. Více info na tel. 777 706 847 (Jiří Žák), nebo email:   info@hudebnicek.cz

•Jazykové studio ABOUT YOU přijme lektory angličtiny. Hledáme spolupracovníky pro individuální výuku dospělých
na cca 4 h týdně s postupným nárůstem až na 15-20 hodin dopoledne i odpoledne. Lektorům poskytujeme výukové
materiály, k dispozici je kopírka, knihovna, teplé a studené nápoje. Učebny se nacházejí u metra Anděl.
Email:   ivana.mertlova@gmail.com , tel: 724151361.

•Vzdělávací společnost Tutor hledá vhodné kadidáty na pozice lektorů přípravných kurzů ANGLIČTINY,
MATEMATIKY a FYZIKY. Podrobnější informace naleznete   ZDE .

•Ateliér Kreativní malování shání lektora/lektorku. Více info   ZDE .
•Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických

pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici speciální pedagog. Více info o nabízené pozici   ZDE
. V případě zájmu zasílejte do 6. 11. 2015 strukturovaný životopis a motivační dopis na e-mailovou adresu: 
dagmar.hrubin@nuv.cz .

•Ústav pro jazyk český AV ČR, Letenská 4/123, 118 51 Praha 1 – Malá Strana hledá do oddělení současné lexikologie
a lexikografie spolehlivého a zodpovědného studenta/studentku bohemistiky na pozici excerptora, výhradně z 1. a 2.
ročníku bakalářského studia (rodilého mluvčího), který by se chtěl dlouhodobě podílet na budování lexikálních sbírek
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ústavu. Jedná se o přijetí do pracovního poměru na dobu určitou (zatím 1 až 2 roky), s tříměsíční zkušební lhůtou,
pracovní úvazek je poloviční (výše mzdy za poloviční úvazek je měsíčně 7 000 Kč). Rozhodně nejde o krátkodobou
nezávaznou pracovní brigádu. Předpokládaný termín nástupu je 1. únor 2016. V případě zájmu zašlete motivační
dopis a strukturovaný životopis do 10. prosince 2015 na e-mailovou adresu   tinterova@ujc.cas.cz . Více informací
o nabízené pozici   ZDE .

•Jazyková škola v Praze hledá lektory/ky pro výuku FRANCOUZSKÉHO JAZYKA. Pracovní vytížení dle Vašich
časových možností a preferencí. Požadujeme umění učit a předávat dál informace. V případě spokojenosti uvítáme
dlouhodobou spolupráci. Máte-li zájem, zašlete nám svůj životopis na   vyuka.ad@gmail.com  nebo volejte na telefon
+420 722 217 688.

•Pražská taneční konzervatoř a střední odborná škola, s.r.o., Laudova 10/1024, Praha 6 - Řepy přijme vyučujícího
španělského jazyka v počtu 3-9 hodin týdně ve všech čtyřech ročnících (maturovat ze španělštiny nikdo nebude).
Kontaktní osoba je paní Kateřina Čepická, tel. 251621744, 251627089,   skola@ptksos.cz.

•Mortimer English Club – Praha východ hledá lektory angličtiny. Požadavky: kladný vztah k výuce a dětem, dobré
komunikační dovednosti, ŘP skupiny B. Kontakt: 724 369 712. Možnost profesního růstu, po zaškolení možnost
práce na HPP. Více informací na   www.tykadylko.cz.

•Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s., hledá koordinátora volnočasových aktivit
pro děti s poruchou autistického spektra (PAS). Více info o pozici   ZDE .

•APLA PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY – Asociace pomáhající lidem s autismem přijme na DPP lektory cvičení pro děti s
poruchou autistického spektra. Cvičení probíhá v Sokolovně Libeň, Zenklova 37, Praha 8. Jedná se o Cvičení rodičů
s dětmi 2,5 – 5 let v pondělí 17 – 18h nebo o Cvičení pro děti 9 – 12 let ve čtvrtek 17 – 18h. Odměna je 200Kč/h
hlavní lektor. Pro cvičení ve čtvrtek ještě asistent lektora 100/h. Ve skupince je 8 dětí. V tématu autismu zaškolíme.
V případě zájmu se ozvěte na e-mail   hrbkova@apla.cz . Případně volejte na tel. 774 723 114.

•Jazyková škola v Praze hledá lektory/ky pro výuku ANGLICKÉHO JAZYKA a ČESKÉHO JAZYKA. Pracovní vytížení
dle časových možností a preferencí. Možnost dlouhodobé spolupráce. V případě zájmu zasílejte životopisy na 
vyuka.ad@gmail.com  nebo volejte na telefon +420 722 217 688.

• Institut celoživotního vzdělávání shání lektora češtiny pro zahraniční studenty od října 2015 do května 2016 na 10 -15
hod. týdně (tj. asi 4 hodiny denně, 9:00 -12:15). Předpoklady: vysokoškolské vzdělání v oboru český jazyk a literatura,
praxe ve výuce češtiny pro cizince je velkou výhodou. Alespoň základní znalost ruštiny je také výhodou, nikoliv však
nutností. Místo výkonu práce: Praha 2, nedaleko zastávky metra I. P. Pavlova. Více informací:   odov.icv@mendelu.cz
, tel. 545 135 216.

12. 12 2016
• Pro tříletého syna s podezřením na PAS hledáme asistentku pedagoga do soukromé školky. Požadujeme: 4. /5.

ročník oboru
speciální pedagogika, zájem o problematiku PAS. Asistence je nutná každý pracovní den, 8-12h ve školce v Praze
10 - Petrovice.
Jedná se o pracovní smlouvu, částeční placená státem. Motivační dopis a životopis prosím pište na 
702103177@seznam.cz .
Tel. 702103177.

28. 11. 2016
• Člověk v tísni, o.p.s., vzdělávací program Varianty hledá spolupracovníka/spolupracovnici na HPP na pozici

Koordinátor/koordinátorka globálního rozvojového vzdělávání. Více   zde .

28. 11. 2016
• Státní zámek Vimperk přijme edukačního pracovníka

Národní památkový ústav, správa státního zámku Vimperk vypisuje výběrové řízení na místo edukačního pracovníka.
Více   zde

24. 11. 2016
• Obchodní institut přijme lektora/rku češtiny pro cizince a angličtiny. Výuka dospělých ve skupině či individuálně v

našich prostorech na Praze 5 a 4. Nabízíme dlouhodobou spolupráci a úvodní zaškolení. Nástup možný od 1.12.2016
či dle dohody. Své CV můžete zasílat na email:   bouskova@oapraha.cz  či volat na tel.732 187 284.

18. 11. 2016
• Hledame studenta/tku specialni pedagogiky obor logopedie, ktery by se chtel a mel cas venovat 6-letemu chlapci.

Kdy by v ramci hlidani velice nenasilnou a pozvolnou formou zapojoval do hry prvky z logopedie a pomohl nam syna
vice rozmluvit . Dny, hodiny, delka hlidani, odmena dle dohody. Hlidani by probihalo u nas doma, na Praze 4. Blizsi
informace   jindra.buskova@seznam.cz  nebo 776 368 166

16. 11. 2016
• Lektor mobilního planetária – brigáda/částečný úvazek. Pro naši novou pobočku v Praze hledáme vhodného

kandidáta se zájmem o vesmír a astronomii. Naučíte se pracovat s moderní technologií z NASA, která nemá v ČR
konkurenci.
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Náplň práce:
Obchodní zastupování firmy, Prezentační/lektorská činnost v mateřských, základních a středních školách,Vedení
programů pro veřejnost, Tvorba vlastních programů, Obsluha a cestování s mobilním planetáriem, Dohlížení na
dodržování bezpečnostních zásad

Požadujeme:
Student/ka VŠ – pedagogické nebo přírodovědecké fakulty, Výborné organizační schopnosti, Kladný vztah k dětem
a zájem o astronomii, Zájem o moderní formu vyučování, Řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič, Vlastní automobil,
Výborné komunikační a prezentační dovednosti
Nabízíme:
Flexibilní pracovní dobu, Zajímavé finanční ohodnocení, Cestování po ČR a poznávání nových míst, Kariérní růst,
Práci v malé rodinné firmě

V případě, že Vás tato pozice zaujala, zašlete nám svůj strukturovaný životopis s fotografií na email: 
planetarium.morava@gmail.com

12. 11. 2016
• Nabízíme praxi pro studenty v zajímavém prostředí a možnost získat zkušenosti v oblasti gamifikace a vzdělávaní

hrou. Více informací získáte   zde .

9. 11. 2016
• Pro svého syna 12 let hledám dlouhodobé doučování 1 - 3 x týdně v Předboji (busem z Ládví 30 minut) směr

Neratovice. Nabídka 400
Kč / 90 minut. Nabídky volejte na 733 569 550. Spěchá. Děkuji.

1. 11. 2016
• Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni, o. p. s. hledá Metodika/metodičku pro spolupráci mezi školou

a rodinou Více   zde

1. 11. 2016
• Vychovatelka do Rodinného centra

Hledáme vychovatelku do rodinného centra v Praze 10 - Petrovicích. Práce s dětmi od 15 měsíců do 4,99 let včetně.
Požadujeme pedagogické vzdělání (může být i student), čistý trestní rejstřík. Hra na hudební nástroj a znalost AJ
výhodou. Nástup možný ihned. Práce na částečný úvazek (2-3 dny v týdnu). Odměna 100,- Kč/hod. Zasílejte CV a
motivační dopis na e-mail:   info@rc-snopik.cz , kontaktní osoba: David Snop. tel: 721200319.

1. 11. 2016
• Do našeho soukromého centra hledáme lektorku angličtiny pro děti. Jsme franšízový partner Mortimer angličtiny. V

tuto chvíli jsou domluvené 4 lekce/ týden (UT + ST, ev. PO) v odpoledních hodinách (Hodinová výuka je 50 minut,
plat 280/ lekci. Do budoucna plánujeme rozšíření, záleží na lektorovi, jak klienty zaujme. Požadujeme angličtinu na
úrovni B2-C1, pedagogické vzdělání výhodou. Nabízíme příjemné prostředí, možnost seberealizace.

17. 10. 2016
• Hledám příjemnou studentku učitelství, která by pomáhala s domácími úkoly dětem, které studují na dvojjazyčné

škole na Praze 4. Dále by se jednalo o doučování matematiky, češtiny, angličtiny a případně němčiny v rozsahu
učiva ZŠ a víceletého gymnázia. Věk dětí je 8, 10 (ZŠ) a 14 let (gymnázium). Děti jsou moc hodné, bezproblémové.
Jedná se o pravidelnou výpomoc, cca 2 - 3 hodiny, každý den od pondělí do čtvrtka, pouze v odpoledních hodinách,
po dohodě mezi 16,00 a
20,00 hodinou. Jiná práce nebude požadována. Bydlíme v rodinném domě v Ohrobci na Praze - západ, s pravidelnou
autobusovou dopravou do Prahy. V domě je možnost po dohodě i bydlet, v zařízeném bytě 2+kk, který je v
podkroví domu. Brigáda je tak vhodná pro mimopražskou studentku, která hledá i ubytování. Prosím pouze zájemci
o dlouhodobou spolupráci. Kontakt:   dagmar.tejklova@seznam.cz .

12. 10. 2016
• CENTRUM CZECH IN Poradny pro integraci hledá LEKTORY češtiny pro cizince v Praze pro skupinové a individuální

kurzy určené dětem i dospělým. Nabízíme také doučování různých předmětů a dalších jazyků. Požadujeme chuť
pracovat v interkulturním prostředí a kladný vztah k dětem. Vhodné jako přivýdělek pro studenty pedagogického
zaměření. Přizpůsobujeme se studentskému rozvrhu. Poskytujeme úvodní proškolení i metodickou podporu. Po
dohodě s Vaší fakultou si lze u nás plnit povinnou praxi. Své CV zasílejte na e-mail:   praha@p-p-i.cz

12. 10. 2016
• Doucovani 2x2hod tydne (po+st). Priprava na prijimacky z devate tridy - predevsim fyzika a matematika a pripadne

i cj. Dcera je clenka MENSA, nicmene je treba projit vse od zakladu. Ne formou drilu a definic, ale vysvetlenim.
Odmena 200 Kc/hod. Praha 3, Flora. Kontakt:   paq@centrum.cz
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7. 10. 2016
• Pro svého syna 12 let hledám dlouhodobé doučování 1 - 3 x týdně v Předboji (busem z Ládví 25 minut). Doba výuky

60-90 minut. Nabídka 300 Kč / návštěva. Nabídky volejte na 733 569 550. Děkuji.

7. 10. 2016
• Hledám pro syna (4. třída ZŠ, dyslexie) šikovnou doučující z řad studentů PF UK, nejlépe se zaměřením na speciální

pedagogiku, na práci 2x týdně odpoledne, á 200,-Kč/hod., Barrandov Praha 5.
Kontakt: Nováková, tel. 602 425 228

5. 10. 2016
• DĚTSKÝ KLUB MIMOSA HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU KOLEGYNI:

HLEDÁME KOLEGYNI, KTERÁ MÁ TYTO ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI:
pedagogické vzdělání (studenti dálkového studia), zkušenost s dětmi od 1 roku, přehled a zájem o pedagogiku -
environmentalní, lesní, respektující přístup k dětem a rodičům, zájem o dramatickou výchovu, hra na alespoň jeden
nástroj, samostatnost a zodpovědnost, kreativitu, anglický jazyk, dobrou fyzičku

NABÍZÍME:
hezké a přátelské pracovní prostředí, prostor pro vlastní realizaci, vzdělávací materiály a kurzy, strava, prace na
ŽL, nebo na dohodu
Své CV zasílejte na email:   klubmimosa@seznam.cz .

4. 10. 2016
• Doucovani 2x2hod tydne (po+st). Priprava na prijimacky z devate tridy - predevsim fyzika a matematika a pripadne

i cj. Dcera je clenka MENSA, nicmene je treba projit vse od zakladu. Ne formou drilu a definic, ale vysvetlenim.
Odmena 200 Kc/hod. Praha 3, Flora. Kontakt:   paq@centrum.cz

3. 10. 2016
• Hledáme hlídací tety – brigáda pro maminky, studentky. Více   zde .

3. 10. 2016
• Studentská organizace AIESEC hledá posily do svého týmu! Máš možnost vyzkoušet si zajímavé pozice, zlepšit

své organizační a prezentační dovednosti, zdokonalit se v angličtině a potkat plno nových přátel z celého světa.
Přihlásit se na můžeš na   http://aiesec.cz/studenti/clenstvi/prihlaska-cuni/  do 9. 10., tak na nic nečekej a podívej
se koho hledáme .

26. 9. 2016
• Plavecký instruktor (učitel plavání) Více   zde

20. 9. 2016
• Prosím, syn potřebuje cca 1x/týdně vysvětlit probírané učivo z matematiky z 8. třídy. Jsme z Prahy 4 - Písnice, pokud

by byla možná výuka přímo u nás doma, nebo poblíž, budeme moc rádi.   am.nemcova@seznam.cz

20. 9. 2016
• Česká centra, příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR, vyhlašují výběrové řízení na tříměsíční

stáž v ústředí Českých center na úsek komunikace. Nabídka je určena pro studenty bakalářského nebo
magisterského studia. Více   zde

19. 9. 2016
• Hledáme lektory jazyků v Praze angličtina, Němčina, španělština. Více   zde

19. 9. 2016
• Hledám studentku či učitelku 1.stupně ZŠ pro doučování dětí - 2. a 3.třída . 2x týdně dlouhodobě, Praha 8. Prosím

o kontakt na   email j.eknaifith@gmail.com .

19. 9. 2016
• VÝUKA/ DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY SHÁNÍM LEKTORA/LEKTORKU NA VÝUKU ANGLIČTINY DĚTÍ VE VĚKU

OD 7 DO 15 LET. VÝUKA PROBÍHÁ VE VYBAVENÉ JAZYKOVÉ UČEBNĚ V PRAZE 5 - LIPENCÍCH. JEDNÁ SE
PŘEVÁŽNĚ O VÝUKU INDIVIDUÁLNÍ A VÝUKU MENŠÍCH SKUPINEK ( 2-3 STUDENTI)
Odměna: 120 Kč/hodina
Kontakt: Kristina Chejlavová V Roklích 246 Praha 5 Lipence
Tel: +420 736541061 Mail:   krispul.ch@seznam.cz

19. 9. 2016
• STÁŽ: Lektor/ka vzdělávacích programů na školách více   zde

19. 9. 2016
• Vedoucí dětské skupiny
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Nezisková organizace JAHODA o.p.s. hledá vedoucí zaměstnanecké dětské skupiny (oblast státní správy). Jde o
zařízení rodinného typu pro maximální počet 10 dětí ve věku od 2 let. Požadujeme: vzdělání nutné pro pečující
osobu dle zákona o poskytování, služby péče o dítě v dětské skupině, profesní pedagogické zkušenosti s malými
dětmi (věk cca 2 roky), organizační schopnosti, zkušenosti s vedením menšího týmu, kultivovaná forma písemné
i ústní komunikace
Místo výkonu práce: Praha 2.
Druh pracovního poměru: HPP, úvazek 1,0.
V případě vašeho zájmu zašlete své CV s fotografií a stručný
motivační dopis na adresu:   daniela.kuhnova@jahoda.cz .
V předmětu e-mailu uveďte: Vedoucí DS.

13. 9. 2016
• Jsme mala rodinna spolecnost La Mamka, ktera se zabyva poradanim krouzku a primestskych taboru pro prvni

stupen ZS. Nas pristup se od ostatnich lisi tim, ze ke vsem krouzkum pristupujeme velmi netradicne (krouzek vareni
je tak mnohdy krouzkem gastronomicko-zemepisne-tanecnim, krouzek pokusu je mnohdy exkurzi do historie apod).
V tuto chvili shanime lektora pro Prahu 5.

8. 9. 2016
• Pro svého syna (14 let, osmá třída ZŠ) sháním trpělivého studenta/ studentku na doučování. Dvakrát či třikrát v týdnu

po dvou až třech hodinách, dle potřeby a možností ČJ, AJ, NJ, MATEMATIKA, FYZIKA, DĚJEPIS Nabízím 200,-/
hod i s cestou. Praha 9, Černý most. Petr Chaloupka 728 759 663,   chalupino@seznam.cz

5. 9. 2016
• Hledám pro svého syna (2 roky a 4 měsíce) s poruchou autistického spektra asistenta pedagoga do soukromé školky

na Praze 8. Jedná se o práci každý den 8-13 hodin. Syn je ve školce plně adaptován, líbí se mu tam, nepláče. Jedná
se o malý kolektiv dětí (max 5 dětí), příjemná atmosféra. Plat dohodou. Prosím o nabídky na email   niki.c@atlas.cz

30. 8. 2016
• LOGISCOOL - LEKTOR KURZŮ PRO DĚTI

Jsi student a chceš, aby tvá práce byla cool a dávala smysl? Rád předáváš své znalosti a zkušenosti dál? Pak je
tato práce jako stvořená pro tebe! Jsme Logiscool – unikátní projekt v České republice. Pořádáme počítačové kurzy
a letní tábory pro děti. Nejsme žádná nudná škola. Zábava zaručena :-) Více   zde

29. 8. 2016
• Ideální šance pro studenty! Proč si to u nás zamiluješ? Mrkni na web a seznam se s naším Týmem! Pokud jsi

nadšenec tělem i duší pro práci s dětmi, pak Ti
můžeme nabídnout profesionální zázemí, odborné školení a zajímavé finanční ohodnocení.
Již 17 let organizujeme zájmové kroužky pro děti v základních a mateřských školách po celé Praze a okolí. Neustále
rozšiřujeme náš milý a mladý kolektiv.
Najdeme Ti kroužek, který Ti sedne. Dej nám o sobě vědět a dostaneme Tě do formy!   personalni@krouzky.cz
Více   zde

29. 8. 2016
• Můj syn nastupuje nyní v září 1.rocnik [1] ZS. Má diagnistikovanou dyslalii a do budoucna možná dislexii a disgrafii.

Skola bohužel doposud nesehnala žádného asistenta, proto se s velkou prosbou obracím na Vás zda by někdo
ze šikovných studentů neměl zájem. Jednalo by se o 4 hodiny v dopoledních hodinách. Dibelkova Martina tel:608
908 999

19. 8. 2016
• Hledám asistenta pro dvoji desetiletou dceru v době od 10 hod. do 12 hod. eventuel. do 13 hodin v ZŠ Starostrašnická.

Kontakt 733 150 683

16. 8. 2016
• YMCA Praha - od září hledáme nové brigádníky do našeho projektu, který se věnuje doučování dětí ze

znevýhodněného prostředí. Více   zde

16. 8. 2016
• Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic: pečující osoba v Dětské

skupině.
Požadavky: ukončené min. SŠ vzdělání s maturitou, odborná způsobilost dle § 5 odst. 5 zákona č. 247/2014 Sb., o
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, zdravotní způsobilost, dosažení
věku 18 let, plná svéprávnost, znalost práce na PC, organizační a komunikační schopnosti, kreativita, občanská
bezúhonnost, vítány jsou zkušenosti s péčí a výchovou dětí ve věku 1 – 6 let
Hlavní náplň činnosti:, výchova dětí ve věku 1 – 6 let, péče o děti – hygienické návyky, stravování, pitný režim,
zajištění bezpečnosti, příp. poskytnutí první pomoci, atd., administrativní činnost, komunikace s rodiči
Nabízíme: další profesní vzdělávání, zaměstnanecké benefity, pracoviště v centru Prahy
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Nástup dle dohody. Pracovní poměr na dobu určitou. Platové podmínky – platová třída 8.
Motivační dopis doplněný strukturovaným profesním životopisem doručte (osobně na podatelnu, elektronicky nebo
poštou) na adresu: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 nebo na e-mail: 
katerina.kamisova@mpsv.cz

8. 8. 2016
• Chcete si vyzkoušet pedagogické schopnosti přímo v praxi, být užiteční a zároveň si užít předvánoční či

předvelikonoční čas v tradičním duchu?
BOTIČ o.p.s., Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr v Praze, hledá studenty na praxi!   Více zde

1. 8. 2016
• Jazykový projekt

Chcete se podílet na vzniku materiálů pro výuku češtiny pro cizince?
Požadujeme: vynikající znalost českého jazyka, samostatnost, spolehlivost, smysl pro detail, schopnost efektivní
práce na PC, student nebo absolvent humanitní VŠ.
Nabízíme: práci na zajímavém jazykovém projektu, flexibilní pracovní dobu, možnost práce z domova, spolupráci
formou DPP, DPČ, případně ŽL (až se vše pořádně rozběhne, zaměstnáme Tě na plný úvazek), konkurenční
ohodnocení.
Kontakt: Marek Pavluch,   marek.pavluch@gmail.com

21. 7. 2016
• Úřad vlády ČR, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) hledá učitele z praxe a odborníky na obsazení 17 typů

pozic v rámci realizace šestiletého individuálního projektu systémového „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích
se sociálně vyloučenými lokalitami“. Více   zde

23. 6. 2016
• Atletický oddíl Atletik Rudná přijme do svého týmu další trenéry mládeže

Náplň práce: trénování kategorií žáků a přípravky, doprovod při závodech, výkon činnosti: stadion ZŠ Rudná a ZŠ
Nučice
Požadujeme: flexibilta, praxe v oblasti mládežnické atletiky, min. 18 let, trestní bezúhonost, předchozí trenérská
zkušenost výhodou
Nabízíme: nadstandradní finanční odhodnocení, příjemné pracovní prostředí
CV prosím zasílejte na:   atletikarudna@seznam.cz

20. 6. 2016
• Pečující osoba do dětské skupiny

Hledáme pečující osoby do dětské skupiny v Praze na plný a zkrácený úvazek a na dohodu o provedení práce.
Požadavky: ukončené min. SŠ vzdělání s maturitou, odborná způsobilost dle § 5 odst. 5 zákona č. 247/2014 Sb., o
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, zdravotní způsobilost, dosažení
věku 18 let, plná svéprávnost, znalost práce na PC, organizační a komunikační schopnosti, kreativita, občanská
bezúhonnost, vítány jsou zkušenosti s péčí a výchovou dětí ve věku 1 – 6 let

Hlavní náplň činnosti: výchova dětí ve věku 1 – 6 let, péče o děti – hygienické návyky, stravování, pitný režim, zajištění
bezpečnosti, příp. poskytnutí první pomoci, atd.
administrativní činnost, komunikace s rodiči
Nabízíme: další profesní vzdělávání, zaměstnanecké benefity, pracoviště v centru Prahy
V případě zájmu zašlete životopis na e-mail:   katerina.kamisova@mpsv.cz ,   barbora.matusu@mpsv.cz .

18. 6. 2016
• Hledáme dobrovolníky na dětský tábor!

Nezisková organizace Romodrom o.p.s. shání dobrovolníky na práci s dětmi v rámci pravidelného týdenního tábora
v Ratajích nad Sázavou. Tábor se uskuteční 4. – 11. 7. 2016. Tábory pořádáme každoročně pro děti ze sociálně
vyloučených lokalit Prahy 8 a okolí, které docházejí do našeho Nízkoprahového klubu pro děti a mládež K09 v Karlíně.
Tábora se zúčastní cca 15 dětí. Ubytování a strava bude zajištěna po celou dobu pobytu.
Není pro nás problém následně vystavit dobrovolníkovi potvrzení o praxi v obecně prospěšné společnosti.
Romodrom o.p.s. je nevládní nezisková organizace založená v roce 2001. Posláním organizace je prosazování práv
a integrace osob ohrožených sociálním vyloučením do společnosti, poskytování sociálních služeb a poradenství
lidem v obtížných životních situacích, podpora dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí a podpora
principů demokratické společnosti. Více o naší práci si můžete prohlédnout na   www.romodrom.cz .

Zaujala-li Vás naše nabídka, kontaktujte, prosím, ředitelku Marii Gailovou na tel. čísle 604 113 592, případně Kateřinu
Sváčkovou e-mailem:   katerinasvackova@romodrom.cz . Budeme se těšit na spolupráci!

18. 6. 2016
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• Severský lektorský tým hledá kolegu na pozici lektor ekologických výukových programů pro jeho pracoviště v
Horním Maršově ve východních Krkonoších. Součástí pracovní náplně může být ale i vedení projektů na školách,
vedení dalších vzdělávacích projektů a příprava souvisejících grantových žádostí v rámci národních i mezinárodních
dotačních titulů spojených s naplňováním poslání střediska SEVER   sever.ekologickavychova.cz , nebo podíl na
fundraisingu a PR. Pro podrobné specifikace klikněte na na tento článek. Více   zde

18. 6. 2016
• Jazyková škola AJROUDNICE rozšiřuje náš tým lektorů, a proto bychom Vašim studentům či absolventům rádi

nabídli volné pracovní pozice lektora pro anglický jazyk.
Požadujeme:, kompetentního uživatele jazyka, čerstvého pedagoga absolventa či absolventa v oboru vzdělávání,
vysokou míru zodpovědnosti, vystupování a práci s klienty, chuť se dále vzdělávat a učit se novým věcem, časovou
flexibilitu, týmovou spolupráci a sdílení
Nabízíme: , práci, kde za sebou vidíte skutečné výsledky, podporu pro Váš profesní rozvoj, poskytneme Vám
metodický výcvik, aktivní podíl na rozvoji a chodu školy, práci v přátelské atmosféře a motivovaném kolektivu
Pro více informací nás kontaktujte.   AJROUDNICE.CZ    facebook.com/ajroudnice.cz  604 945 561

7. 6. 2016
• Domov mládeže a školní jídelna Lovosická hledá do svého kolektivu nového pracovníka/pracovnici na pozici

vychovatel/vychovatelka. Více   zde

6. 6. 2016
• Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici
úřednice/úředník na úseku organizace školství (na úseku speciálních škol) odboru školství, mládeže a sportu
s místem výkonu práce Věžní 28, Jihlava Více   zde

31. 5. 2016
• Nabízím brigádu a zároveň formu praxe od června 2016 v baby clubu Oliver - 5 hodin denně na Vinohradech.

Prosím jen zájemce, kteří mají již zkušenost s péčí o dítě či praxí s nimi. Věková skupina je u nás od 2 do 4 let.
Veškeré informace případným zájemcům budou sděleny při osobním pohovoru.
V případě zájmu prosím volejte na tel: 774 642 094 - pí. Kantová

30. 5. 2016
• Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení bilaterální a multilaterální

spolupráce v odboru mezinárodních vztahů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Podrobné informace k výběrovému řízení jsou zveřejněny na webové stránce   http://www.msmt.cz/ministerstvo/
oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-422

30. 5. 2016
• Dětské centrum Milovice, p.o. shání psychologa s nástupem co nejdříve. Jedná se o dětský domov spadající pod

oblast zdravotnictví, náplní práce je především diagnostika dětí od 6 měsíců do 7 let, terapeutická práce s dětmi
s raným traumatem a provázení pěstounů či osvojitelů. Plat je tabulkový, úvazek dohodou. Milovice jsou z Prahy
dobře dostupné autem i přímým vlakem (cesta cca 45 minut). Pro podrobnější informace viz webové stránky:   http://
www.dcmilovice.cz/ . V případě zájmu kontaktujte ředitelku zařízení Mgr. Petru Černovskou na tel. čísle 325 577 166,
nebo na e-mailu:   ddmilovice.cernovska@email.cz  .

25. 5. 2016
• Jazyková škola Rybička hledá na školní rok 2016 – 2017 lektorky angličtiny pro děti. Výuka probíhá v odpoledních

hodinách. Požadujeme nadšení pro práci s dětmi a zodpovědnost, nabízíme dobré platové podmínky a příjemné
pracovní prostředí.

Kontakt: tel: 604 215 036, mail –   skolarybicka@skolarybicka.cz

22. 5. 2016
• Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy, hledá na příští školní rok 2016/2017 lektory hry na kytaru a ukulele. Výuka probíhá

na Praze 6-Podbaba jeden až dva dny v týdnu podle vašich časových možností. Jde o práci na DPP s ohodnocením
150-200 Kč/hodinu.   sklenakova@ddmpraha.cz , 222 333 875,   www.ddmpraha.cz/stanice-techniku

18. 5. 2016
• Hledáme do naší party přátel vedoucího oddílu pro letní dětský tábor Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy,

který se koná od 20. července (na 19 dní) na Šumavě, Hory Matky Boží u Sušice. Tábor je na krásném místě,
udržovaný s perfektním vybavením, jsou zde zkušení vedoucí, pravidelná strava, připravená táborová hra atd.
Spojení aktivní dovolené, práce s dětmi a "brigády" současně (HZS nabízí vedoucímu odměnu ca  7 tisíc korun).
Jezdil jsem tam léta a mám to místo rád, ale letos nemůžu, máme 4 děti a žena by na ně byla sama. Děkuji, ozvěte
se prosím co nejrychleji, první vážný zájemce vyhrává. Honza, 777 966 794 (v Praze 16. května 2016)
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17. 5. 2016
• Placená praxe v rodinném centru

Pro naše rodinné centrum v Praze 10 - Petrovicích nabízíme placenou praxi (100,- Kč/hod) v období květen - září
2016 (poté možnost dlouhodobé spolupráce na HPP, nebo zkrácený pracovní úvazek - např. DPP, DPČ, ŽL). Jedná
se o práci s dětmi od 15 měsíců do 4 let. Požadujeme pedagogické vzdělání (může být i student), kladný vztah k
dětem, spolehlivost, zodpovědnost, pracovitost. Hra na hudební nástroj a znalost AJ výhodou. Čistý trestný rejstřík.
Zájemci zasílejte CV na e-mail :  info@rc-snopik.cz . Kontaktní osoba: David Snop, tel: 721200319.

10. 5. 2016
• Hledáme vedoucího 2 kroužků ELEKTRO-TECHNIK- děti 5-7 let a starší 7-12 let(2x 60min.) pro rodinné centrum v

Praze 5 - Zbraslavi. Kroužky by měly být zaměřeny na získání základních technických znalostí formou jednoduchých
úkolů a aktivit přizpůsobených věku dětí. (Možnost využití stavebnic BOFFIN, MERKUR aj., k dispozici bude nářadí,
baterie a materiál dle dohody.)
Zahájení kurzů v září 2016, ukončení červen 2017.
Nabízíme:
- smlouvu DPP, příp. Sml. o dílo, lektorné dle dohody(až 230Kč/h)
- práci v přátelském prostředí rodinného centra
- potvrzení o absolvované praxi

Požadujeme:
- základní technické znalosti v oboru ELEKTRO
- zodpovědnost, kreativitu a pozitivní vztah k dětem
- zkušenosti s dětmi vítány
- vhodné pro studenty starší 18 let

Více informací: Lenka Soukupová, tel. 737 447 411,   lenkasoukupi@seznam.cz

10. 5. 2016
• Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín přijme pracovníka na pozici psycholog.

Požadované vzdělání: Ukončené studium v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie.
Předpokládaný nástup 1. 9. 2016. V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis do 25. 5. 2016 na e-adresu:
  reditel@pppnj.cz   V případě dotazů volejte na tel. číslo 731 664 766

10. 5. 2016
• Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín přijme pracovníka na pozici speciální pedagog. Požadované

vzdělání: Ukončené studium v akreditovaném magisterském studijním programu speciální pedagogiky dle §18
zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Předpokládaný nástup 1. 9. 2016. V případě zájmu zašlete
svůj strukturovaný životopis do 25. 5. 2016 na e-adresu:   reditel@pppnj.cz   V případě dotazů volejte na tel. číslo
731 664 766

5. 5. 2016
• Dětský pěvecký sbor Jiskřička sídlící v ZŠ Jandusů v Praze – Uhříněvsi přijme korepetitora od září 2016.

Výuka pondělí či středa odpoledne (16.00 – 18.00, dle dohody, jednou týdně). Notový materiál poskytneme vždy
s dostatečným předstihem.
Dohoda o provedení práce, dle odehraných hodin v rozmezí 3000 – 4000 Kč/měsíčně, práce i pro studenta.
V případě zájmu kontaktujte A. Mundilovou 602 660 738,   info@jiskricka.cz

4. 5. 2016
• Státní zámek Vimperk přijme edukačního pracovníka

Národní památkový ústav, správa státního zámku Vimperk vypisuje výběrové řízení na místo edukačního pracovníka.
  Více zde

• Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy hledá na příští školní rok 2016/2017 lektory kroužků pro děti v oblasti vědy a techniky.
Kroužky probíhají jeden až dva dny v týdnu podle Vašich časových možností. Jde o práci na DPP s ohodnocením
160-200 Kč/hodinu. Pozice je ideální např. pro studenty nebo absolventy pedagogických oborů, přírodovědných a
technických oborů.
  flasarova@ddmpraha.cz ,   www.ddmpraha.cz

• Prak-prevence,poradenství,z.s. hledá novou posilu do týmu lektorů prevence kriminality. Jedná se o brigádu na DPP
- občasné dopolední 2 - 3 hodinové bloky v ZŠ po celé Praze. Témata: kyberšikana, média - manipulace, doprovody
na akce (7 - 15 hod).
Požadavky: spolehlivost, komunikativnost, příjemné vystupování, zvládání dětí na druhém stupni ZŠ.
Nabízíme: 120 - 150 Kč /hod.
Pro více informací pište na e-mailovou adresu:   carbolova.eva@seznam.cz  . Nebo volejte na tel.: 775 204 207.
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• Nabídka pozice Oddílový vedoucí. V současné době hledáme 2 nové „dospěláky" a rádi bychom tak dali příležitost
právě studentům Vaší fakulty:   www.letni-detske-tabory.cz/hledame  Snažíme se dětské tábory dělat co nejkvalitněji
to jde - posoudit můžete sami na naší stránce   www.letni-detske-tabory.cz  Vše děláme maximálně pro děti - program,
kuchyně, zázemí i vybavení.

• Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily (Francouzská 585/1, 120 00 Praha 2), který již více jak 25 let poskytuje
ubytování, stravování a výchovu žákyním středních škol a studentkám vyšších odborných škol, přijme vychovatelku.
Více info a kontakty   ZDE.

• Jazyková škola organizující studijní pobyty pro budoucí vysokoškoláky ze zemí, kde se mluví rusky hledá pro příští
školní rok učitele češtiny, ale i dalších předmětů (cizích jazyků, matematiky, fyziky, zeměpisu, ZSV, biologie, chemie).
Nabízíme: kontakt se zahraničními studenty, možnost nacvičit, procvičit a upevnit si učitelské dovednosti, práci v
příjemném prostředí v centru Prahy, 5-30 hodin týdně dle Vašich možností. Více info:   http://www.oca-praga.cz/ , j
aroslava.kosova@gmail.com , tel. 702 015 449.

• Do hudebních kroužků na Tyršově základní škole v Jinonicích (5 min od metra) hledáme učitele nebo učitelku klavíru
s nástupem od března 2016. Jedná se o individuální hodiny přímo v prostorách základní školy. Práce na DPP s
odměnou 200,- Kč/60 min, jeden den v týdnu v odpoledních hodinách  (cca 13 - 17h dle domomluvy). Preferujeme
dlouhodobější spolupráci. Kromě hodin klavíru se zde vyučuje také zobcová flétna a kytara. Pořádáme několik
koncertů pro rodiče během školního roku. Více info na tel. 777 706 847 (Jiří Žák), nebo email:   info@hudebnicek.cz

• Jazykové studio ABOUT YOU přijme lektory angličtiny. Hledáme spolupracovníky pro individuální výuku dospělých
na cca 4 h týdně s postupným nárůstem až na 15-20 hodin dopoledne i odpoledne. Lektorům poskytujeme výukové
materiály, k dispozici je kopírka, knihovna, teplé a studené nápoje. Učebny se nacházejí u metra Anděl.
Email:   ivana.mertlova@gmail.com , tel: 724151361.

• Vzdělávací společnost Tutor hledá vhodné kadidáty na pozice lektorů přípravných kurzů ANGLIČTINY,
MATEMATIKY a FYZIKY. Podrobnější informace naleznete   ZDE .

• Ateliér Kreativní malování shání lektora/lektorku. Více info   ZDE .
• Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických

pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici speciální pedagog. Více info o nabízené pozici   ZDE
. V případě zájmu zasílejte do 6. 11. 2015 strukturovaný životopis a motivační dopis na e-mailovou adresu: 
dagmar.hrubin@nuv.cz .

• Ústav pro jazyk český AV ČR, Letenská 4/123, 118 51 Praha 1 – Malá Strana hledá do oddělení současné lexikologie
a lexikografie spolehlivého a zodpovědného studenta/studentku bohemistiky na pozici excerptora, výhradně z 1. a 2.
ročníku bakalářského studia (rodilého mluvčího), který by se chtěl dlouhodobě podílet na budování lexikálních sbírek
ústavu. Jedná se o přijetí do pracovního poměru na dobu určitou (zatím 1 až 2 roky), s tříměsíční zkušební lhůtou,
pracovní úvazek je poloviční (výše mzdy za poloviční úvazek je měsíčně 7 000 Kč). Rozhodně nejde o krátkodobou
nezávaznou pracovní brigádu. Předpokládaný termín nástupu je 1. únor 2016. V případě zájmu zašlete motivační
dopis a strukturovaný životopis do 10. prosince 2015 na e-mailovou adresu   tinterova@ujc.cas.cz . Více informací
o nabízené pozici   ZDE .

• Jazyková škola v Praze hledá lektory/ky pro výuku FRANCOUZSKÉHO JAZYKA. Pracovní vytížení dle Vašich
časových možností a preferencí. Požadujeme umění učit a předávat dál informace. V případě spokojenosti uvítáme
dlouhodobou spolupráci. Máte-li zájem, zašlete nám svůj životopis na   vyuka.ad@gmail.com  nebo volejte na telefon
+420 722 217 688.

• Pražská taneční konzervatoř a střední odborná škola, s.r.o., Laudova 10/1024, Praha 6 - Řepy přijme vyučujícího
španělského jazyka v počtu 3-9 hodin týdně ve všech čtyřech ročnících (maturovat ze španělštiny nikdo nebude).
Kontaktní osoba je paní Kateřina Čepická, tel. 251621744, 251627089,   skola@ptksos.cz.

• Mortimer English Club – Praha východ hledá lektory angličtiny. Požadavky: kladný vztah k výuce a dětem, dobré
komunikační dovednosti, ŘP skupiny B. Kontakt: 724 369 712. Možnost profesního růstu, po zaškolení možnost
práce na HPP. Více informací na   www.tykadylko.cz.

• Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s., hledá koordinátora volnočasových aktivit
pro děti s poruchou autistického spektra (PAS). Více info o pozici   ZDE .

• APLA PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY – Asociace pomáhající lidem s autismem přijme na DPP lektory cvičení pro děti s
poruchou autistického spektra. Cvičení probíhá v Sokolovně Libeň, Zenklova 37, Praha 8. Jedná se o Cvičení rodičů
s dětmi 2,5 – 5 let v pondělí 17 – 18h nebo o Cvičení pro děti 9 – 12 let ve čtvrtek 17 – 18h. Odměna je 200Kč/h
hlavní lektor. Pro cvičení ve čtvrtek ještě asistent lektora 100/h. Ve skupince je 8 dětí. V tématu autismu zaškolíme.
V případě zájmu se ozvěte na e-mail   hrbkova@apla.cz . Případně volejte na tel. 774 723 114.

• Jazyková škola v Praze hledá lektory/ky pro výuku ANGLICKÉHO JAZYKA a ČESKÉHO JAZYKA. Pracovní vytížení
dle časových možností a preferencí. Možnost dlouhodobé spolupráce. V případě zájmu zasílejte životopisy na 
vyuka.ad@gmail.com  nebo volejte na telefon +420 722 217 688.

• Institut celoživotního vzdělávání shání lektora češtiny pro zahraniční studenty od října 2015 do května 2016 na 10 -15
hod. týdně (tj. asi 4 hodiny denně, 9:00 -12:15). Předpoklady: vysokoškolské vzdělání v oboru český jazyk a literatura,
praxe ve výuce češtiny pro cizince je velkou výhodou. Alespoň základní znalost ruštiny je také výhodou, nikoliv však
nutností. Místo výkonu práce: Praha 2, nedaleko zastávky metra I. P. Pavlova. Více informací:   odov.icv@mendelu.cz
, tel. 545 135 216.
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