
 

 
 
 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, pracoviště Jezírko 

hledá 

 

EXTERNÍHO PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA / 
EXTERNÍ PEDAGOGICKOU PRACOVNICI 

PRACOVNÍ NÁPLŇ:  

 příprava a realizace dopoledních ekologických výukových programů pro 

MŠ a ZŠ 

NÁSTUP IHNED NA DOHODU O PRACOVNÍ ČINNOSTI ČI DOHODU 

O PROVEDENÍ PRÁCE. 

POŽADUJEME: 

 zahájené či ukončené vysokoškolské vzdělání pedagogického směru nebo  

 zahájené či ukončené vysokoškolské vzdělání s přírodovědným,  

environmentálním či lesnickým zaměřením s dosaženou pedagogickou 

kvalifikací, 

 komunikační a organizační dovednosti, 

 kladný postoj k environmentální výchově, ochraně přírody a životního 

prostředí, 

 orientaci v oboru, ochotu k sebevzdělávání, 

 samostatnost, pečlivost a zodpovědnost. 

VÝHODOU JE: 

 zkušenost s vedením oddílu, přípravou táborů či akcí pro děti a mládež 

NABÍZÍME: 

 zajímavou, pestrou a tvořivou práci v zavedené profesionální organizaci, 

 platové ohodnocení dle směrnic pro školská zařízení a zaměstnanecké 

benefity, 

 příjemné pracovní prostředí, 

 možnost osobnostního růstu a dalšího vzdělávání. 

 

 

KONTAKT: 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, pracoviště Jezírko, č. p. 

97, Brno-Soběšice, 644 00 

Kontaktní osoba:  Pavlína Žilková, T: 545 228 567,  

E: pavlina.zilkova@lipka.cz,  

www.lipka.cz/jezirko 

mailto:pavlina.zilkova@lipka.cz


 

 
 

 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, pracoviště Jezírko  

hledá 

 

EXTERNÍHO PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA /  
EXTERNÍ PEDAGOGICKOU PRACOVNICI 

PRACOVNÍ NÁPLŇ:  

 realizace pobytových ekologických výukových programů pro ZŠ  

POBYTOVÉ EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY:  

 probíhají na Jezírku - pracovišti Lipky, 

 jsou určeny žákům 1. až 6. ročníku ZŠ,  

 zvláště v jarních a podzimních měsících probíhá většina výuky v terénu. 
 

NÁSTUP IHNED NA DOHODU O PRACOVNÍ ČINNOSTI.  
 

POŽADUJEME: 

 zahájené či ukončené vysokoškolské vzdělání pedagogického směru nebo  

 zahájené či ukončené vysokoškolské vzdělání s přírodovědným, environmen-

tálním či lesnickým zaměřením s dosaženou pedagogickou kvalifikací,  

 komunikační a organizační dovednosti, 

 kladný postoj k environmentální výchově, ochraně přírody a životního pro-

středí, 

 orientaci v oboru, ochotu k sebevzdělávání, 

 samostatnost, pečlivost a zodpovědnost.  

VÝHODOU JE: 

 zkušenost s vedením oddílu, přípravou táborů či akcí pro děti a mládež 

NABÍZÍME: 

 zajímavou, pestrou a tvořivou práci v zavedené profesionální organizaci, 

 ohodnocení dle směrnic pro školská zařízení a zaměstnanecké benefity, 

 příjemné pracovní prostředí, 

 možnost osobního růstu a dalšího vzdělávání. 

KONTAKT: 

Lipka – pracoviště Jezírko, č. p. 97, Brno-Soběšice, 644 00,  

kontaktní osoba: Pavlína Žilková,  

T: 545 228 567, E: pavlina.zilkova@lipka.cz  

www.lipka.cz 

mailto:pavlina.zilkova@lipka.cz


  

 
 
 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, pracoviště Jezírko 

hledá 

 

EXTERNÍ VEDOUCÍ KROUŽKŮ 
 

PRACOVNÍ NÁPLŇ:  

 pomoc při vedení kroužku pro děti – příprava a realizace přírodověd-

ných, pohybových a tvořivých aktivit 

 

KROUŽKY JEZÍRKA: 

 jsou určeny dětem ve věku 3-13 let 

 jsou zaměřeny na poznávání přírody, hry a pohyb v přírodě a tvoření 

z přírodních materiálů  

NÁSTUP IHNED NA DOHODU O PROVEDENÍ PRÁCE NEBO NA DOHODU 

O PRACOVNÍ ČINNOSTI.  

 

POŽADUJEME: 

 zahájené či ukončené vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání peda-

gogického směru nebo  

 zahájený či ukončený kurz Pedagog volného času (40 hod.) 

 kladný postoj k environmentální výchově, ochraně přírody a životního 

prostředí, 

 samostatnost, pečlivost a zodpovědnost 

 

VÝHODOU JE: 

 zkušenost s vedením oddílu, přípravou táborů či akcí pro děti a mládež  

 

NABÍZÍME: 

 zajímavou, pestrou, tvořivou a smysluplnou práci v zavedené profesio-

nální organizaci 

 platové ohodnocení dle směrnic pro školská zařízení a zaměstnanecké 

benefity 

 příjemné pracovní prostředí 
 

KONTAKT: 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání,  

pracoviště Jezírko, č. p. 97, Brno-Soběšice, 644 00 

Kontaktní osoba: Pavlína Žilková, T: 545 228 567, E: pavlina.zilkova@lipka.cz  

www.lipka.cz/jezirko 

mailto:pavlina.zilkova@lipka.cz

