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2. číslo

KALENDÁŘ AKCÍ
Datum

Akce

Čas

Místo

KALENDÁŘ AKCÍ MŠ
ZÁŘÍ
st 12.

Rodičovská schůzka

17:30

Jídelna školy

ŠKOLKOVÉ OKÉNKO
Zveme všechny rodiče ve středu 12. 9. v 17:30 hod. na první třídní schůzku do
zrekonstruované jídelny školy. Setkání má 2 části - společná část v jídelně je plánovaná
cca na 1 hod., druhá část proběhne v jednotlivých třídách cca 60 minut.
Těšíme se na vás, máme si co říct
Jana Kytnerová

LETEM PRÁZDNINOVÝM SVĚTEM…
na nástěnce ve vestibulu je malá ochutnávka zážitků, které o prázdninách
prožili učitelé naší školy a školky.

Rodiče, děti, PODĚLTE SE S NÁMI O VAŠE ZÁŽITKY!
Svoji vytištěnou fotku můžete přímo nalepit na volnou plochu, nebo fotku
v elektronické podobě zašlete na bielikova@waldorf-brno.cz do 10. září.
děkujeme

Pondělní waldorfské listy jsou určeny pro rodiče a přátele školy. Příspěvky posílejte vždy
do neděle 20 hodin na adresu
editorpl@waldorf-brno.cz

Waldorfská základní škola v Brně přijme

2 TŘÍDNÍ UČITELE
Podmínky pracovního poměru:
o plný úvazek
o 5. třída s nástupem IHNED
o 7. třída s nástupem od listopadu 2018

Požadujeme:
o odbornou kvalifikaci dle zákona o pedagogických pracovnících
o doložitelné vzdělání ve waldorfské pedagogice (víceletý seminář, příp.

zahájení studia) nebo 2 roky praxe ve waldorfské škole
o pracovní zkušenosti s dětmi školního věku
o zodpovědnost, samostatnost, komunikativnost

Nabízíme:
o příjemný pracovní kolektiv
o možnost dalšího vzdělávání
o příspěvek na stravování

Přihláška do výběrového řízení:
o strukturovaný životopis
o motivační dopis zahrnující Vaše zkušenosti z waldorfského prostředí,

motivaci k práci ve waldorfské škole, představu o vedení třídy na
waldorfské ZŠ, preferujeme ručně psanou formu dopisu (lze i naskenovat
a zaslat v elektronické podobě).
o zaslat e-mailem na sekretariat@waldorf-brno.cz nebo písemně na adresu
školy
Případné informace u p. Jandekové na tel. 511 118 311 n. 731 543 396

Waldorfská základní škola v Brně přijme

1 ÚKLIDOVÉHO PRACOVNÍKA
1 POMOCNOU KUCHAŘKU DO ŠJ
Podmínky pracovního poměru:
o
o
o
o
o

úklid: ranní směna cca 7:00– 15:30 (dle dohody)
kuchyně: ranní směna 6:00– 14:30
plný úvazek na pracovní smlouvu
nástup ihned, na dobu určitou do 30. 6. 2019
nástupní plat 14330 Kč (úklid) nebo 15540 Kč (pomocné práce
v kuchyni)
o uchazeč musí být evidovaný na Úřadu práce Brno-město - nutná
DOPORUČENKA z ÚP!

Požadujeme:
o
o
o
o

zdravotní způsobilost
zodpovědnost, pečlivost
kladný vztah k dětem
praxe vítána

Nabízíme:
o příjemný pracovní kolektiv
o příspěvek na stravování (výběr ze 2 jídel ve školní jídelně)

Přihláška do výběrového řízení:
o strukturovaný životopis + krátký motivační dopis
o zaslat e-mailem na sekretariat@waldorf-brno.cz
o nebo volat p. Jandekové na tel. 511 118 311 n. 731 543 396

