
 

 

 

 

Manažer/ka PBIS 

Umíš vést tým? Dělá ti radost komunikovat s lidmi s různým 

profesním pozadím a dovést je jako tým ke společnému cíli? Dokážeš 

efektivně plánovat a postarat se o to, aby úkoly dospěly k úspěšnému 

konci? Máš zkušenosti z prostředí základních škol? Chceš se podílet 

na projektu, který má ambici dosáhnout změn v českém vzdělávání? 

 

Hledáme manažera naší kmenové aktivity PBIS. Pozitivní podpora 

chování PBIS je perspektivní systém tříúrovňové podpory žáků a 

učitelů, který zavádíme do českého školství. Proto potřebujeme 

silného tahouna, který zvládne řídit jak odborné kapacity a výstupy, 

tak koordinovat advokační strategii, zajišťovat vizibilitu výstupů a 

udržovat komunikaci s nadacemi a donory. 

 

Více o projektu se dozvíte zde. 

 

Manažer je zodpovědný za: 

 Projektový management 

 Komunikaci se členy jednotlivých projektových týmů a 

jejich koordinaci 

 Komunikaci s partnerskými organizacemi a národními 

strukturami (ČŠI, MŠMT, NPI) 

 Supervizi nad evaluací a advokačními aktivitami 

 Odbornou podporu projektového týmu 

 

Co očekáváme: 

 Prokazatelná zkušenost s úspěšným vedením projektů, 

preferována je oblast vzdělávání nebo sociální oblast 

(minimálně 3 roky) 

 Zkušenost s vedením týmu, leadership, zodpovědnost za 

dosahování výsledků 

 Znalost tématiky vzdělávacího systému a podpory 

wellbeingu ve školách 

 Výborné komunikační schopnosti včetně komunikace v 

anglickém jazyce 

 Výborné organizační schopnosti 

 Systematičnost, excelentní time-management 

 Schopnost motivovat a koordinovat spolupracovníky 

 Samostatnost, zodpovědnost, pečlivost a kreativitu 

 Flexibilitu 

 

 

 

Co nabízíme: 

 Práci, která má smysl a jejíž pozitivní výsledky budou 

patrné v průběhu projektu 

 Možnost podílet se na pilotáži v reálném prostředí s 

reálnými dopady 

 Profesní růst a sdílené know-how 

 Možnost uplatnění vlastních inovací 

 Dobré platové ohodnocení 

 Flexibilní pracovní dobu, možnost home-office 

 Práci na celý úvazek na dobu určitou 

 Inspirativní pracovní kolektiv a kancelář v samotném 

centru Prahy 

 

Kdo jsme: 

Nezisková organizace SOFA (Society for All) vznikla v roce 

2011, původně pod názvem ČOSIV (Česká odborná 

společnost pro inkluzivní vzdělávání).  

Naše hodnoty jsou: 

 Vytrvale usilujeme o lepší podmínky pro všechny.  

 Nesedíme, neleníme, ale jsme tam, kde nás potřebují. V 

terénu či ve Sněmovně. 

 Propojujeme a podporujeme další organizace, protože 

víme, že v jednotě je síla.  

 Přinášíme do ČR jedinečné a revoluční know-how, které 

pozitivní změny urychluje. 

 A to vše děláme s úsměvem, protože nás to baví. 

 

 

Své CV a motivační dopis zasílejte na adresu: helena.kotova@so-fa.cz 
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