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ZŠ Campanus hledá od školního roku 2018/2019 pro nově otevírané třídy 
pedagogy s touto aprobací*: 

• 1. stupeň 
• matematika 
• český jazyk 
• anglický jazyk 
• fyzika 
• chemie 
• dějepis 

Na pozici rádi přivítáme kolegy, kteří: 

 

• Rádi učí a dokážou děti nadchnout pro získávání znalostí 
• Mají kladný vztah k dětem a respektují jejich individualitu 
• Jsou aktivní, kreativní, energičtí, otevření novým pedagogickým 

technikám a postupům 
• Jsou ochotni dále se vzdělávat a pracovat na svém rozvoji 
• Mají týmového ducha 

 
Nabízíme: 

 

• Práci v příjemném a podporujícím 
kolektivu 

• Prostor pro seberealizaci a profesní 
rozvoj 

• Moderní pracovní prostředí a pomůcky 
• Nadstandardní platové ohodnocení 
• Nástup 8/2018 

 
*pracovní pozice je vhodná i pro absolventy bakalářského studia, možnost 
zkráceného úvazku  
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Co o škole píší učitelé, kteří nastoupili v letošním školním roce? 

 
Při nástupu do práce jsem se cítila díky 

vřelému přijetí a péči, která nám byla 
poskytnuta, jistě a byla jsem v minimálním 
stresu. Nadchl mě výjezd pedagogů, vše, co 
bylo od nás potřeba udělat, bylo podle mě 
sděleno jasně. 

Při samotném začátku školy jsem měla 
občas zmatek, kam mám jít a koho učím. 
Naštěstí se o mě můj uvádějící učitel opravdu 
dobře staral a ještě stará. :)                        

                                                                                          Kačka, VV + AJ 
 

Na začátku jsem měla strach, jak vše budu stíhat se školou a jak se mi budou 
některé věci krýt a budu si muset vybrat, co je přednější. Tím bych chtěla poděkovat, 
za veškeré uvolňování, můžu jít na zkoušky, nikdo nic nebere jako problém, ale vždy 
nám vedení vyjde vstříc. 

Myslím si, že je super, že utužujeme kolektiv na 
soukromých akcích učitelů (výlet na lodi, posezení v hospodě, 
pečení perníčku, Švédsko, …).  

                                                                        Mája, AJ + Z 
 

 

Ve škole se mi líbí přátelské 
vztahy a atmosféra. Všichni jsou 
ochotní, a kdo hledá pomocnou ruku, 
vždy najde. Nativové na hodinách jsou 
skvělým přínosem pro děti, ale i pro 
začínající učitele.  

Jako tělocvikář si nemůžu 
vynachválit školní vybavení.  

 
Bára, AJ + TV 

 

Po více než půl roce vyučování na Základní škole Campanus mě doposud 
neopustilo nadšení a spokojenost, naopak oboje narůstá.  

První bod, který musím zmínit je naprosto skvělé vedení školy. Naprosto 
úžasný přístup, člověk nemá obavu přijít kdykoliv a s jakýmkoliv problémem. 
Celkově i přístup od ostatních kolegů je skvělý a poté, co jsem prošla i velkým 
množstvím brigád, tak si tady opravdu užívám, jak to všechno skvěle klape. 

Dalším plusem vidím i celkovou 
vybavenost školy, v každé třídě počítač a 
projektor, interaktivní tabule, Wifi koutek, 
stolečky na sezení atd. Nakonec, jakožto 
neustále hladový člověk, musím zmínit i 
skvělou jídelnu. 

Barča, Z + Př 
 

 
 

Při hledání nového zaměstnání jsem prošel přibližně 10 základních škol, a ze 
(teď už mohu říci i z mé) ZŠ Campanus jsem byl zdaleka nejvíce nadšen – zvenčí 
vypadala jako skvěle fungující škola, plná motivovaných a pozitivně laděných 
vyučujících, vedení i žáků (což zdaleka není samozřejmostí). 

A poté přišlo září – a mé další 
pozitivní překvapení – že můj vnější dojem 
se opravdu shoduje s každodenní realitou 
. Děti jsou super, vybavenost školy mi 
také umožňuje vymyslet si celkem 
libovolnou laboratorní úlohu, kterou může 
dělat každý student sám, a mnoho 
demonstračních experimentů pro zpestření 
výuky. 

Nakonec bych chtěl velmi ocenit 
pomoc svých zavádějících učitelů i vedení, 
které mi umožňuje poměrně velkou 
flexibilitu pro dokončení pedagogického 
vzdělání a realizaci dalších mimoškolních 
aktivit, za což jsem velmi vděčný.                                                            

 

Petr, Ch + M 
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O škole 

Věříme, že děti se nejlépe učí, když jsou vychovávány v bezpečné, 
přátelské a podnětné atmosféře. Děláme vše pro to, aby se z našich žáků stali 
nejen úspěšní, zodpovědní, morálně pevní občané, ale aby si rovněž 
uvědomovali nutnost celoživotního vzdělávání v našem neustále se 
vyvíjejícím a pokrokovém světě. 

Typické znaky našeho školního vzdělávacího programu: 

• výuka anglického jazyka 
o 1. a 2. ročník 2 hodiny 

týdně, výuka i s rodilým 
mluvčím 

o 3. – 7. ročník 3 hodiny 
týdně, výuka i s rodilým 
mluvčím 

o 8. a 9. ročník 3 hodiny 
týdně, vyučování vede 
pouze rodilý mluvčí 

o testování jazykové úrovně žáků 9. ročníků - více než 90 % 
zúčastněných žáků dosahuje úroveň A2 z toho cca ½ úroveň B1  

• výuka dalšího cizího jazyka od 6. ročníku (německý a francouzský 
jazyk)  

• volitelné předměty  
o Cvičení z matematiky a Cvičení z českého jazyka 
o Seminář z matematiky a Seminář z českého jazyka 
o Konverzace z AJ, NJ, FJ 
o Přírodovědný seminář 
o Seminář ze ZSV 
o Seminář z informačních technologií 

 

 
• ekologické zaměření 
• spolupráce s předškolními zařízeními, jinými ZŠ 
• otevřenost veřejnosti 
• projektové vyučování 
• práce s integrovanými i nadanými dětmi 

 
 

Fotografie z některých školních akcí:  

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


