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hledá kolegu / kolegyni na pozici 

Koordinátor kreativního učení v Královéhradeckém kraji  
(1,0 úvazek) smlouva na dobu určitou do 30. 6. 2023 

 
Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje s dlouholetou historií. Zabýváme se podporou 
umělecké tvorby na různých úrovních. Pořádáme soutěžní přehlídky, festivaly, fotografické výstavy, 
vedeme umělecké kurzy pro veřejnost, nabízíme zázemí pro nejrůznější umělecké aktivity, 
poskytujeme konzultace a odbornou pomoc. Jsme partnerem řady dalších kulturních organizací. 
 
Pro pilotní projekt mapování kreativního učení v Královéhradeckém kraji, hledáme nového 
kolegu/kolegyni. Jedná se o novou pozici i nový projekt. 
 

 
Hlavní výstupy vaší práce 
 

• zmapování potřeb, očekávání ZŠ (žáků a učitelů), ověřit jejich dosavadní zkušenosti se 
zapojováním se do kreativního vzdělávání, 

• zjistit nabídku jednotlivých kulturních institucí v oblasti kreativního učení, 
• Nastavit vhodné komunikační nástroje pro jejich součinnost 
• Vypracovat základní rámec koncepce kreativního učení pro KH kraj 
 

Vaše pracovní náplň 
• Aktivní oslovování škol, pedagogických pracovníků a kulturních aktérů – příprava databáze 

kontaktů  
• spolupráce s odborem školství a odborem kultury – prezentace výsledků  
• příprava ankety, strukturovaných rozhovorů – výjezdy, ověření in situ  
• zajišťování a budování spolupráce mezi dotčenými subjekty  
• analýza dosavadních výzkumů, podkladů ke kreativnímu učení 
• příprava prezentací a informačních materiálů  
• příprava společných setkání škol a zástupců kulturních aktérů  
• vytipování pilotních projektů kreativního učení v kraji  

 
Rádi bychom mezi sebe přijali kolegyni/kolegu, která/který: 
Je vybaven výbornými komunikačními a organizačními schopnostmi, kdy na jedné straně bude 
komunikovat se školami a na straně druhé se zástupci kreativního a kulturního sektoru. A pomáhat 
vzájemnému dialogu, ověřování potřeb a z nich vznikajících projektů. 
 
Základní profesní požadavky 

• VŠ vzdělání v oboru učitelství / uměnovědných / sociologie a relevantních humanitních oborů  
• orientace a praxe v oblasti vzdělávání a znalost kulturního sektoru, znalost KH kraje  
• samostatná, zodpovědná a iniciativní osobnost,  
• velmi dobré komunikační a organizační schopnosti 
• schopnost propojovat a budovat partnerství  
• aktivní řízení automobilu 
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Co nabízíme? 
• práci v zavedené kulturní příspěvkové organizaci Královéhradeckého kraje, 
• možnost podílet se na jejím dalším smysluplném rozvoji, 
• platové ohodnocení 11. platová třída, nařízení vlády č. 300/2019, § 5 odst. 1 
• osobní příplatek po zapracování, 
• příspěvek na stravování, rekreaci a sportovní a kulturní aktivity, 
• zaměstnanecký tarif a telefon, 
• 5 týdnů dovolené. 

 
Požadované dokumenty k přihlášce: 

• strukturovaný životopis  
• motivační dopis  
• souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. 

 
Způsob a termín podání přihlášky: 
Potřebné dokumenty zašlete na e-mail reditelka@cuahk.cz do 27. září 2022.  
Předmět zprávy: Výběrové řízení – Koordinátor kreativního učení.  
Osobní pohovory s uchazeči se budou konat v pracovních dnech 3. - 7. 10. 2022. 
 
Předpokládaný termín nástupu: 
říjen 2022, případně po domluvě. 
 
Kontaktní osoba pro získání bližších informací a přiblížení projektu 
Martina Erbsová, ředitelka organizace, e-mail: reditelka@cuahk.cz , tel. 775 618 414 
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