
 

 

!!!Zakládáme adaptační skupinu pro děti v Častolovicích!!! 
 
Přijímáme děti ve věku 3 - 6 let do dětské adaptační skupiny v Častolo-
vicích. Pokud máte zájem umístit své dítě do skupiny podobně starých 
dětí každý všední den v době cca od 8 - 16 hodin nebo podle potřeby, 
ozvěte se nám co nejdříve na telefon: 604355778 (Jana Bělková) nebo 
e-mail: jana.mana@impextb.cz nebo pošlete zprávu přes messenger Fb 
stránek @PomahamevCastolovicich. 
Skupina se kromě běžných dětských aktivit bude zaměřovat na výuku 
českého jazyka a rozvíjení základních komunikačních dovedností v 
něm. Bude provozována minimálně 4 hodiny denně podle potřeby kli-
entů. 
 

 
 
 

!!!Відкриваємо групу адаптації дитини до дитячого 
садочку в Частоловіціх.!!! 

 
Приймаємо дітей віком від 3-х до 6-ти років. Розклад роботи з 8:00 
до 16:00, кожен робочий день від понеділка до п'ятниці. Якщо вас 
зацікавила ця інформація, звертайтесь, будь ласка: на телефонній 
номер +420604355778 пані Яна Бєлкова, електронна адреса: 
jana.mana@impextb, також існує сторінка на фейсбуці: @Pomaha-
mevCastolovicich  
Група буде працювати мінімально 4 години на день, також є 
можливість домовитись додатково, в залежності від ситуації і 
потреби батьків. 
 
 
 

Hledáme spolupracovníka pro práci v adaptační skupině pro ukra-
jinské děti v Častolovicích 

 
Nabízíme pracovní pozici „vychovatel v adaptační skupině“ pro děti ukrajin-
ských válečných uprchlíků ve věku 3 - 6 let na základě dotační výzvy Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy.  



 

 

Požadujeme rodilého mluvčího českého jazyka nebo cizince ovládající český 
jazyk na úrovni B2 CEFFR. Časová dotace je minimálně 4 hodiny denně s ča-
sovým rozložením podle potřeby. Uvítáme alespoň hrubou orientaci v ukra-
jinštině nebo ruštině. Vhodné i jako brigáda. 
 
Pokud Vás zaujala naše nabídka, ozvěte se, prosíme na telefon: 604355778 
(Jana Bělková) nebo e-mail: jana.mana@impextb.cz nebo pošlete zprávu 
přes messenger Fb stránek @PomahamevCastolovicich. 
 
 
 

Пропонуємо вільні робочі місця в Частоловіціх, у групі 
адаптації дитини до дитячого садочку. 

 
Пропонуємо роботу з дітьми з України,у віці від 3-х до 6-ти років, які 
втікли від війни. Програма фінансується чеським Міністерством 
освіти. Для роботи потрібні знання чеської на рівні  B2 CEFFR. 
Розклад роботи з 8:00 до 16:00, кожен робочий день від понеділка до 
п'ятниці. Годинова дотація є на чотирі години роботи на день. Також є 
можливість домовитись відпрацювати їх нараз або частинами. Знання 
української або російської, хоча б на початковому рівні будуть 
надзвичайно приємним дотатковим бонусом. Можливий спосіб 
підробітку, між іншим для студентів, пенсионерів а тощо. 
 
Якщо вас зацікавила ця інформація, звертайтесь, будь ласка: на 
телефонній номер +420604355778 пані Яна Бєлкова, електронна 
адреса: jana.mana@impextb, також існує сторінка на фейсбуці: 
@PomahamevCastolovicich. 
 
 


