
 
 

 
Botič o.p.s.  

působící v SEV Toulcův dvůr hledá  

 

LEKTORA /  LEKTORKU EKOLOGICKÝCH    

VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ  
 

 

Pracovní náplň: 

 Lektorství 2-3 hodinových EVP pro MŠ a ZŠ  

 Příprava a tvorba pomůcek, materiálů, pracovních listů a metodik EVP 
 Podílení se na chodu a rozvoji organizace (např. spolupráce na PR, organizačním  
 a administrativním zajištění činnosti, vzdělávání pedagogů...)  

Požadujeme: 

 Přírodovědné, environmentální či pedagogické vzdělání a orientaci v oboru EVVO 

 Zkušenost s lektorskou či pedagogickou prací s dětmi, ideálně praxe v EVVO  
 Kladný postoj k environmentální výchově, ochraně přírody a životního prostředí 
 Rozvinuté komunikační a organizační dovednosti, spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost, 
 samostatnost i spolupráci. Přátelský a respektující přístup k sobě i druhým, touhu dále se rozvíjet 

Nabízíme: 

 Zaměstnání na 1-0,7 úvazku: jedná se o zástup za rodičovskou dovolenou, s pravděpodobným výhledem 
na zakořenění v organizaci 

 Smysluplné zaměstnání v zavedené neziskové organizaci s profesionálními výstupy v týmu přátelských  
a pracovitých lidí se smyslem pro humor a nadšením pro práci a EV 

 Možnost profesního růstu, podporujeme další vzdělávání zaměstnanců v oboru 
 Nástupní plat cca 26 000 Kč hrubého na plný úvazek dle zkušeností 

Nástup: 1.9.2021 

Průběh výběrového řízení:  
1) K přihlášení do výběrového řízení zašlete do 14.6.2021 12:00 e-mail na adresu: 

chvatalova@toulcuvdvur.cz. Do předmětu napište LEKTOR EVP, v příloze pošlete  
- strukturovaný životopis (dokument nazvěte VASEPRIJMENI_CV.pdf) 
- motivační dopis na cca 1-2 str., v němž popíšete, co Vás láká na této práci a jaké dovednosti u nás 

dobře uplatníte, jaké zkušenosti s EVVO máte. Uveďte případně kontakty na osoby, které na Vás 
mohou poskytnout pracovní reference (dokument nazvěte VASEPRIJMENI_motivacnidopis.pdf).  

2) Všem uchazečům na e-mail odpovíme. Vybraní uchazeči budou telefonicky kontaktováni a pozváni na 
pohovor zaměřený na ověření požadovaných kompetencí.  

3) Pohovory proběhnou v termínech 30.6., 1.7., 7.-9.7.2021. 

Kontakt: Mgr. Martina Chvátalová – ředitelka chvatalova@toulcuvdvur.cz 

Více informací o Botič o.p.s. zde: https://www.toulcuvdvur.cz/stranka/botic-o-p-s 
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