
 
LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDÁNKA BEROUN 

hledá  

ŘEDITELE/ŘEDITELKU 

 

Lesní mateřská škola Studánka jakožto jedna z prvních certifikovaných školek v rámci programu Asociace lesních 

mateřských škol stojí před novou výzvou  - stát se školským zařízením registrovaném na MŠMT a poskytnout tak 

dětem možnost pokračovat ve smysluplném a plnohodnotném vzdělávání v přírodě. Nyní je pro nás klíčové ještě 

hlouběji zakořenit v principech, které považujeme za nepostradatelné ve zdravém životě našich dětí: prostor pro 

neohrožené budování vlastní sebeúcty, bezpečný emocionální vývoj, vnitřní motivaci a radostné prožívání v pohybu, 

obklopeni přírodou, která vyživuje a harmonizuje. Hledáme osobnost s odbornou kvalifikací, manažerskými 

dovednostmi a s nadšením pro koncept lesních školek, která by uchopila naši vizi, a dále ji realizovala v každodenním 

životě.    

 

Náplň 

 Přímá pedagogická činnost (práce s dětmi)  

 Koordinace průvodců LMŠ (operativní personální zajištění provozu, komunikace na individuální i týmové 

úrovni, předávání konceptu LMŠ Studánka, podpora, intervence v případě potřeby) 

 Uchopení školního vzdělávacího plánu a tematického plánu a jejich zapracování do každodenních aktivit 

v LMŠ 

 Úzká spolupráce na koncepčním rozvoji, tvoření rozpočtu, PR a fundraisingových aktivitách se členy školské 

rady a zástupci zřizovatele LMŠ Studánka  

Nabízíme 

 Od září 2017: Práci na plný úvazek  

 Do září 2017: práce na DPP jako průvodce v lesní mateřské škole (seznámení se s prostředím) 

 Celý den v krásném prostředí, převážně v přírodě 

 Jurtu/maringotku pro zázemí 

 

Požadujeme 

 Pedagogické vzdělání (nejlépe VŠ) se specializací pro předškolní vzdělávání 

 Přímou pedagogickou praxi v délce minimálně 3 roky a ideálně s dětmi předškolního věku 

 Manažerské, komunikační a organizační schopnosti nejlépe podložené praxí 

 Nadšení pro koncept lesních mateřských škol, zájem o vzdělávání v přírodě 

 Znalost a zkušenost s respektujícími přístupy ve výchově a vzdělávání 

 Otevřenou, autentickou osobnost s vědomým přístupem 

 

 

 CV a motivační dopis posílejte, prosím, Sandře Černé: lbdk@seznam.cz T: 777 216 096 


