
 
Lipka je brněnská organizace 
zaměřená na environmentální 
vzdělávání a výchovu dětí 
i dospělých. 
 
 
 
 
Školám a školkám nabízíme 
jednodenní a pobytové eko-
logické výukové programy 
a odpoledne probíhají na na-
šich pěti pracovištích kroužky 
s různým zaměřením, řemeslné 
kurzy nebo vzdělávací akce pro 
dospělé. O víkendech se k nám 
vydávají rodiny s dětmi na roz-
manité akce pro veřejnost. 
  
 
 
 
Na několika vysokých školách 
zajišťujeme výuku předmětů 
zaměřených na environmenta-
listiku a pedagogům ze škol 
nabízíme systematické vzdělá-
vání na poli environmentální 
výchovy.  
 
 
 
 
Lipka se snaží být oporou 
a útočištěm všem zájemcům 
o environmentálně odpověd-
nější přístupy nejen k vlastní-
mu životu. 
 
 

 
 

 
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání,  
pracoviště Rozmarýnek,  
 

hledá 
 

PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA/  
PEDAGICKOU PRACOVNICI  
 
PRACOVNÍ NÁPLŇ:  

 příprava a realizace environmentálních výukových programů 
 mimoškolní výchova – vedení kroužku a prázdninová činnost  

 
POŽADUJEME:  

 vysokoškolské vzdělání pedagogického směru nebo vzdělání 
s přírodovědným, environmentálním či lesnickým zaměřením 
s pedagogickou kvalifikací 

 komunikativnost, kreativitu, organizační schopnosti  
 znalost anglického jazyka na úrovni alespoň B1 
 pokročilou znalost práce na PC (MS Office, Google-aplikace,…) 

 
VÝHODOU:  

 pedagogická praxe, např. zkušenosti s vedením oddílu, přípravou 
táborů či akcí pro děti a mládež 
 aktivní zájem o ochranu přírody a ekologii 
 aktivní zájem o zdravé vaření a zdravý životní styl 
 řidičský průkaz  
 znalost německého jazyka na úrovni alespoň A2  

 
NABÍZÍME: 

 smysluplnou práci v zavedené organizaci 
 příjemné pracovní prostředí a dobrý kolektiv spolupracovníků  
 možnost osobnostního růstu a dalšího vzdělávání  
 plný úvazek na pracovní smlouvu 
 platové ohodnocení dle směrnic pro pedagogy   
 nástup nejlépe od ledna 2018  

 
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem a vypraco-
vaným návrhem programu (viz příloha) posílejte do 12. 12. 2017  
na adresu lucie.vladova@lipka.cz 
Kontaktní osoba: Lucie Vladová, tel. 602 694 494 
www.lipka.cz  



 
Příloha 
 
ZADÁNÍ ÚKOLU PRO UCHAZEČE  
 
Navrhněte program na téma „Znečištění ovzduší“, který splňuje následující parametry: 
 

 délka programu: 2 hodiny 
 cílová skupina: žáci 4.třídy 
 program probíhá venku 
 program lze realizovat i za chladného počasí 
 popis programu obsahuje:  

definici cílů programu,  
popis jednotlivých aktivit,  
výčet, příp. popis pomůcek 
uvedení informačních zdrojů (jsou-li využity)  

 


