Proč pracovat v Magic Hill?
V naší škole poskytujeme smysluplné vzdělávání v souvislostech, metodami vyžadujícími vlastní aktivitu
žáků, v souladu s dovednostmi 21.století jako je spolupráce, řešení problémů, komunikace, kritické
myšlení, a to v přátelském prostředí založeném na partnerském přístupu. Učitelé jsou pro děti partnery a
průvodci, při vzdělávání je důležitá především cesta k získávání poznatků a zejména dovedností. Naším
cílem je dosažení maximálního studijního potenciálu každého jednotlivce, radost a motivace k
celoživotnímu učení.

Učitelům dáváme velký prostor pro seberealizaci, osobní rozvoj a kreativitu.
Dvojjazyčné prostředí, spolupráce s anglicky mluvícími kolegy, zahraniční studijní pobyty a výlety se žáky
nabízí každodenní příležitost k využívání jazyka a přirozenou cestu, jak se zlepšovat v angličtině.
Systematická podpora dalšího vzdělávání pedagogů formou externích seminářů i interně pořádaných
workshopů.
Aktuálně hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici:

Třídní učitel/ka 2.stupně ZŠ, český jazyk s kombinací dějepis nebo ZSV
Co Vás na této pozici čeká?
• Třídnictví na 2.stupni ZŠ
• Výuka dle aprobace
• Aktivní účast na dotváření koncepce českého jazyka pro 2.st.
• Účast na projektech a rozvoji naší školy
Co tato pozice vyžaduje?
• Pedagogickou praxi na základní škole, případně víceletém gymnáziu alespoň 5 let
• Příslušnou aprobaci
• Komunikační znalost AJ
• Zkušenost s projektovou výukou, propojováním oborů a výukou s přesahem do praktického využití je výhodou
• Otevřený a respektující přístup k dětem a kolegům
• Nadšení, aktivitu a chuť přicházet s novými nápady
• Týmový přístup a spolupráci s kolegy, rodiči
• Osobní hodnoty a životní principy v souladu s hodnotami Magic Hill
• Chuť se sebevzdělávat a rozvíjet, podporovat v rozvoji kolegy (předávat své zkušenosti)
Co Vám nabízíme?
• Zaměstnání ve společnosti, která je založená na partnerském přístupu
• Neformální, velmi přátelskou firemní atmosféru
• Krásné moderní prostředí nově postavené školy
• Výjimečné podmínky (materiální i osobní podpora)
• Prostor pro seberealizaci, osobní rozvoj a kreativitu
• Výbornou dopravní dostupnost (vlakové nádraží ve vzdálenosti 5 min.,)
• Nadstandardní ohodnocení a zajímavé firemní benefity (např. obědy zdarma v nově vybudované vlastní kvalitní kuchyni,
příspěvky na kulturu, sport, MHD a příspěvek na studium vlastních dětí v zařízeních Magic Hill)
• Nástup dohodou

Oslovili jsme Vás? Zašlete, prosím, své CV Martině Olivové (jednatelka školy) na emailovou adresu: info@magic-hill.cz.
Případně se na ni můžete obrátit s jakýmkoliv dotazem ohledně této pozice.
Těšíme se na Vás!

