
 

Pro osmileté gymnázium Nový PORG se sídlem v Praze-Krči aktuálně hledáme technologického 
nadšence, který si rád hraje a dokáže k tomu strhnout i ostatní. Máme pro Vás připravenou pozici, ve které se 
můžete realizovat a kombinovat více zajímavých rolí. Poznáváte se? Ozvěte se nám a probereme to osobně. 
Zn. vychytané vybavení a zbrusu nová technologická učebna jsou samozřejmě k dispozici. 

UČITEL ICT/VEDOUCÍ TECHNOLOGICKÉ UČEBNY (M/Ž) 

Na pozici rádi přivítáme kolegu, který: 

• má předchozí zkušenost s výukou ICT  
• se vyzná v programování a dokáže pro ně nadchnout i ostatní 
• má zájem o robotiku a chce se v ní společně se studenty dále realizovat 
• rád kombinuje různé činnosti (výuka, vedení zájmových klubů, práce v dílně, účast v soutěžích apod...) 
• je otevřený vůči změnám a vítá možnost utvářet je... zkrátka jde s dobou, rád ovlivňuje věci a baví ho to 
• je aktivní, kreativní a samostatný 
• má týmového ducha 
• disponuje VŠ vzděláním pedagogického směru (lze i student) 

Co Vás u nás zejména čeká? 

• zvídaví a pracovití studenti 
• výuka ICT a možnost podílet se na plánovaném rozvoji kurikula 
• vedení zájmových technologických klubů (programování, robotika, 3D tisk) 
• správa zbrusu nové technologické učebny + možnost ovlivňovat její další rozvoj 
• spousta hraček k dispozici (PC, ntb, vybavení pro 3D sken a tisk, laserová řezačka, robotické sady a 

stavebnice Sphero Bolt, Shape Fabel, Arduino a Lego Mindstorm, plně vybavená dílna) 
• bilingvní (česko-anglické) prostředí školy 

A co Vám za to nabídneme? 

• práci, která má perspektivu a bude Vás bavit 
• možnost podílet se na projektu s dlouhodobě skvělými výsledky 
• vysoká míra autonomie a možnost ovlivňovat směřování dalšího vývoje výuky ICT ve škole 
• podporu ze strany kolegů i vedení školy 



• přátelský kolektiv, možnost zapojení do řady mimoškolních aktivit 
• spolupráci s českými i zahraničními kolegy 
• plný nebo částečný pracovní úvazek (pozici lze rozdělit, případně zpočátku vykonávat jen některé z 

uvedených činností - min. úvazek je 0,5) 
• další vzdělávání v rámci interních i externích vzdělávacích kurzů 
• příjemné pracovní prostředí a pomůcky  
• dobré mzdové ohodnocení, roční a věrnostní bonus 
• obědy ve školní jídelně za symbolickou cenu 
• sick days 
• nástup 24.8.2022 

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici nám, prosím, zašlete Váš strukturovaný životopis na e-mail hr@porg.cz. Pro 
další informace volejte 778 405 949. Těšíme se na Vaše reakce! 
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