
Hledáme Asistentku pedagoga 

Lokalita Stará Ves, okres Přerov 

Obor 
Lidské zdroje a personální management; Zdravotnictví, farmacie a 
sociální služby; Věda, vzdělávání a sport 

Profese 
Ošetřovatel / Ošetřovatelka; Řidič / Řidička; Pedagogický asistent / 
asistentka 

Pracovní poměr Pracovní smlouva 

Požadované vzdělání 
Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou, dokončený kurz 
pro Asistenta pedagoga. 

Typ úvazku Plný úvazek 

Hrubá mzda 22.000 – 25.000 Kč 

Benefity Finanční bonusy, vzdělávací kurzy 

Práce vhodná také pro absolventy 

Kontaktní osoba Simona Krutilová 

O nás 

Jsme menší dětský domov – máme dvě rodinné skupiny, každá v samostatném 
domečku ( max.8 dětí/skupinu ). Asistent pedagoga spolu s vychovatelem zajišťuje 
přímou péči o děti nám svěřené. Nemáme kromě pedagogů žádné další správní 
zaměstnance, tudíž pedagogové se spolu s dětmi starají o celou domácnost   
(společně nakupují, vaří, udržují pořádek v domečku i kolem něj). Snažíme se děti 
vést k samostatnosti a naplno rozvíjet jejich potenciál. Naši pedagogové pracují v 
turnusových směnách 24h/4–7d, v pravidelném rytmu (cca týden v práci/týden 
doma). Kromě mzdy dostávají též odměnu za noční pohotovost (DPČ) – tato je 
trávena na pracovišti. Úspěšný uchazeč je povinen si zajistit psychologický posudek o 
způsobilosti pracovat v ústavním zařízení od akreditovaného klinického psychologa. 
Naším zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké, tato skutečnost se do běžného 



provozu samozřejmě promítá, kladný vztah k Církvi je podmínkou. Aktivní 
praktikování a žití v duchu ev. je výraznou výhodou pro přijetí, ne však na úkor 
vzdělání a zkušeností.  
CV a motivační dopisy zasílejte na emailovou adresu krutilova@cddemanuel.cz. 

Požadujeme: 

- ukončený vzdělávací kurz pro asistenty pedagoga  
- ŘP sk. B (být aktivní řidič je nutnou podmínkou přijetí)  
- nekuřák 
– základní znalost práce na PC (veškerá agenda je vedena v online prostoru) 
- samostatnost 
- flexibilitu 
- důslednost 
- loajalitu 
- odolnost vůči stresu 
- ochotu učit se novým věcem a reagovat na výzvy 
- praxe v oboru výhodou 

Nabízíme: 

- zapracování se pod odborným dohledem 

- možnost dalšího vzdělávání 

- závodní stravování 

- 40 dní dovolené 

- možnost výhodného telefonního tarifu 

- po prvním roce možnost prodloužení smlouvy na dobu neurčitou 


