
Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni, o. p. s. hledá

Metodika/metodičku pro spolupráci mezi školou a
rodinou

Vzdělávací program Varianty poskytuje informační a metodickou podporu, 
vzdělávací kurzy, didaktické materiály, odborné konzultace a asistenci školám a 
pedagogům v oblastech inkluzivního vzdělávání, interkulturního vzdělávání a 
globálního rozvojového vzdělávání. V těchto oblastech také prosazujeme 
systémové změny, které přispívají k tomu, aby byl vzdělávací systém inkluzivní a 
schopný lépe reagovat na výzvy současného světa. Naší vizí je škola otevřená pro
každého, která vede ke globální odpovědnosti a respektu k druhým.

Místo výkonu práce: Praha 2 / Ústí nad Labem a širší okolí

Typ úvazku: částečný (0,4)

Nástup: listopad / prosinec 2016

Pracovník úvazek: na dobu určitou (do 31. 7. 2019) 

Náplň práce:     

 spolupráce s partnerskými školami při přípravě akcí pro rodiče žáků se 
sociálním znevýhodněním (cca 10 škol v rámci Ústí nad Labem a širšího 
okolí),

 spolupráce s rodinami dětí ohrožených sociálním a kulturním 
znevýhodněním,

 metodická příprava a organizace akcí pro rodiče žáků se SZN (ve 
spolupráci s dalšími dvěma metodiky pro lokality Praha a okolí a Brno a 
okolí),    

 vytváření programu zaměřeného na efektivní spolupráci školy a rodin 
ohrožených sociálním znevýhodněním,

 spolupráce s koordinátorem inkluze na škole, případně školním asistentem 
při vytváření strategických plánů škol.

  Požadované zkušenosti:

 se spoluprací se školami a pedagogickými pracovníky,
 s organizací vzdělávacích akcí na školách, 
 znalosti v tématu sociálního znevýhodnění a inkluzivního vzdělávání,
 zkušenosti s metodickým vedením pedagogů.

Výhodou: 

 znalosti z oblasti pedagogiky a terénní práce, 
 zkušenosti s prací/výukou dětí se sociálním znevýhodněním,
 zkušenost s lektorováním nebo facilitací.

Nabízíme:



 
 zázemí stabilní neziskové organizace s mezinárodní působností, 
 tvořivou práci ve zkušeném týmu,
 neformální prostředí, kde máte prostor přicházet s vlastními nápady,
 možnost profesního a osobního rozvoje.

V případě zájmu o nabízenou pozici nám prosím zašlete co nejdříve, nejpozději 
však do 11. 11. 2016 následující:  

1) strukturovaný životopis (max 2 strany),
2) motivační dopis (max 1 strana),
3) kontakty na 2 osoby, které o Vás mohou podat pracovní reference. 

Kontaktní osoba: Iva Janská, e-mail: iva.janska@clovekvtisni.cz. Vybrané 
uchazeče pozveme k osobnímu pohovoru.          
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