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Distanční vzdělávání v mateřské škole

MZDOVÁ/Ý ÚČETNÍ

ITAB Shop Concept CZ, a.s.
Chrudichromská 2364/19, Boskovice

Bližší informace o pracovních pozicích Vám rádi poskytneme na telefonním čísle: 
516 805 851 nebo na e-mailové adrese: jana.paralova@itab.com. 

Koho hledáme:

Náplň práce:

Co nabízíme:

kompletní zpracování mezd, zajištění agendy exekucí, insolvencí a nemocenských dávek, samostatná příprava hlášení na
OSSZ a zdravotní pojišťovny, přihlášky a odhlášky zaměstnanců, vedení personální a mzdové agendy, podpora personálního
oddělení při implementaci nových procesů a směrnic, komunikace se státními institucemi, kontrola dat v docházkovém
systému ANeT Time, roční zúčtování daně z příjmu, ...

kolegyni nebo kolegu s ukončeným SŠ vzděláním ekonomického směru, s praxí v oboru, člověka se znalostí pracovního
práva a legislativy v souvislosti se zpracováním mezd, běžnou znalostí práce na PC (MS Office, e-mail, internet). Hledáme
kolegyni či kolegu, který je samostatný, pečlivý, se zodpovědným přístupem k svěřeným úkolům, někoho, komu není cizí
komunikace a aktivní přístup. 
 

rozmanitou a zajímavou práci ve stabilní a perspektivní zahraniční společnosti, samostatnou a zodpovědnou práci, možnost
se rozvíjet a nadále se vzdělávat formou školení a jazykových kurzů, celou řadu zaměstnaneckých benefitů, flexibilní
pracovní dobu, příjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv, 5 dní Sickdays, příspěvek na stravování, ...
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Hledání jara v přírodě

	 Přechod	 z	 výuky	 klasické	 na	 dis-
tanční	se	nevyhnul	ani	mateřským	ško-
lám.	 Ze	 dne	 na	 den	 zůstaly	 zavřené		
a	nikdo	zatím	neví	na	jak	dlouho.	Opa-
kuje	se	tedy	situace	z	loňského	roku,	ale	
tentokrát	jsme	se	my	pedagogové	měli	
možnost	 alespoň	 trochu	 připravit.	 Jak	
se	nám	to	daří,	posute	sami.

	 Jsem	ředitelkou	malé	jed-
notřídní	 školky	 rodinného	
typu,	která	se	nachází	v	ma-
lebné	vesnici	Borotín	obklo-
pené	krásnou	přírodou.	Mo-
mentálně	 ji	 navštěvuje	 14	
dětí,	z	toho	šest	předškolního	
věku,	 které	 mají	 vzdělávání	
ze	zákona	povinné.	Možnos-
tí,	jak	jim	ho	zprostředkovat,	
není	moc	a	velmi	tu	záleží	na	
spolupráci	s	rodiči.
	 My	jsme	hned	po	uzavření	
školek	 přemýšleli,	 jak	 na	 to.	
Chtěli	 jsme	 propojit	 školku		
s	jejich	rodinou,	a	tak	vznikl	
projekt	 „Školka	 v	 obýváku“.	
Na	 našich	 webových	 strán-
kách	 jsme	 začali	 zveřejňo-	
vat	různé	úkoly	a	náměty	na	
činnost	v	domácím	prostředí.	
Využít	je	mohou	nejen	před-
školáci,	ale	i	ostatní	děti	a	je-
jich	 rodiče.	Každý	 týden	 tak	
na	ně	čeká	nové	 téma	k	pře-

nejmladší	a	digitální	svět	nám	není	až	
tak	 blízký,	 vrhli	 jsme	 se	 do	 nových	
výzev	a	dobrodružství	a	začali	natá-
čet	drobná	videa	s	písničkami,	říkan-
kami	či	cvičením.	Je	jen	na	rodičích,	
na	 jejich	možnostech	 a	preferencích,	
kolik	z	toho	vyzkouší.	To,	co	se	dětem	
podaří	 uskutečnit,	 se	 pokouší	 zdo-	
kumentovat,	 abychom	 měli	 zpětnou	
vazbu.	 Máme	 radost,	 když	 se	 pak		
dozvídáme,	 že	 to	 děti	 baví,	 že	 se		
i	 rodiče	 lecčemu	 přiučí	 a	 společně		
se	zasmějí.
	 Každý	pátek	jsme	byli	zvyklí	cho-
dit	na	delší	výpravy	po	okolí.	Protože	
se	na	ně	děti	vždy	moc	těšily,	nabízí-
me	 je	 v	 upravené	 podobě	 i	 nadále.	
Chodí	 na	 ně	 samy	 s	 rodiči	 a	 cestou	
plní	různé	úkoly,	které	jim	přichystá-
me.	Z	fotek	a	e-mailů,	které	nám	rodi-
če	posílají,	je	zjevné,	že	si	je	děti	uží-
vají.	O	to	víc	nás	mrzí,	že	přicházíme	
o	ty	rozzářené	dětské	oči,	když	objeví	
něco	 nového,	 broučka	 či	 rostlinku,	
když	se	jim	něco	povede.
	 Děkujeme	 rodičům	 za	 jakoukoli	
spolupráci,	protože	bez	nich	to	prostě	
nejde!	Děkujeme	také	Národnímu	pe-
dagogickému	 institutu,	 který	 mateř-
ské	 školy	 v	 distančním	 vzdělávání	
podporuje	a	natočil	pro	rodiče	vzdě-
lávací	videa.	Ta	 je	mohou	motivovat		
k	tomu,	aby	dětem	věnovali	svůj	čas		

a	důvěru	a	přizvali	 je	k	běžným	do-
mácím	 činnostem.	 Aby	 je	 vzali	 do	
přírody	zkoumat	a	objevovat,	protože	
ona	je	tou	největší	učitelkou.	
	 Pokud	se	o	naší	školce	chcete	dově-
dět	 více,	 navštivte	 webové	 stránky	
www.msborotin.cz	 nebo	 se	 na	 nás		
po	telefonické	domluvě	a	za	dodržení	
hygienických	podmínek	můžete	přijet	
podívat	osobně.	Rádi	vás	a	vaše	děti	
uvidíme!

Mgr. Daniela Ošlejšková, 
ředitelka MŠ Borotín

Foto: archiv MŠ

Jeden z úkolů

mýšlení,	hýbání	se,	zkoumání,	mluve-
ní,	zpívání	i	tvoření,	rozpracované	do	
všech	 oblastí	 vzdělávání.	Celou	dobu	
je	provází	jejich	oblíbená	plyšová	vrá-
na	Vendulka.	
	 I	 pro	 nás	 je	 tento	 způsob	 výuky	
nový	a	neobvyklý,	takže	i	my	se	spo-
lečně	s	dětmi	učíme.	A	ač	už	nejsme	


