
Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Liberecká 607, okres Liberec,  

příspěvková organizace 

IČO 70983135               tel.: 482723240              e-mail: ms_hradek_lib@volny.cz 

 
Výběrové řízení na pozici pečující osoba do Dětské skupiny „Šneček“ 

zřízené při výše uvedené mateřské škole 
 

Minimální kvalifikační požadavky na vzdělání: 

• ukončené SŠ s maturitou a jednou z následujících kvalifikací: 

- vzdělání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní   

   asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka nebo zdravotnického záchranáře 

- vzdělání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách 

- vzdělání učitele mateřské školy nebo učitele prvního stupně základní školy 

- vzdělání vychovatele 

- profesně kvalifikované chůvy s certifikátem pro děti do zahájení povinné školní docházky 

 

Další požadavky: 

• trestní bezúhonnost 

• výborná znalost českého jazyka slovem i písmem 

• uživatelská znalost práce na PC (MS Office), může být ověřeno v rámci osobního 

pohovoru 

• organizační a komunikační schopnosti, kreativita, svědomitost, spolehlivost,   

      důslednost, pečlivost 

• vítány zkušenosti s péčí a výchovou dětí ve věku 2-3 roky 

 

Hlavní náplň činnosti: 

• zodpovědnost za péči a výchovu dětí v zařízení Dětské skupiny směřující k rozvoji  

      osobnosti dětí 

• zajištění dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů, případně poskytnutí      

      první pomoci, vedení dětí k hygienickým návykům a zdravému životnímu stylu,     

      dohled na stravování dětí a dodržování pitného režimu 

• zajištění udržování vhodných provozních podmínek zařízení, administrativy   

      spojené svedením zařízení, komunikace s rodiči 

• průběžné hodnocení činnosti a fungování zařízení s případným návrhem změn 

 

Nabízíme: 

•    zajímavou a samostatnou práci v oboru péče o děti  

• nástup září 2018 

• plný pracovní úvazek  

• pracovní poměr na dobu určitou, která se při osvědčení může změnit na dobu neurčitou 

• platové podmínky dle platných platových předpisů 

 

Formální požadavky: 

• motivační dopis doplněný strukturovaným profesním životopisem, zejména s uvedením 

zkušeností péče o děti  

• kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  

• originál výpisu z trestního rejstříku ne starší než 3 měsíce  

mailto:ms_hradek_lib@volny.cz


 

Vše doložte nejpozději 18. 5. 2018 na adresu mateřské školy prostřednictvím poštovní služby, 

osobně,  nebo e-mailem (uvedeno výše). V případě, že budete posílat dokumenty e-mailem, 

bude povinností doložit je k osobnímu pohovoru (budete-li pozváni)  v listinné podobě. 

Nedoložení formálních požadavků je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení. 

 

Náklady na výběrové řízení si nese uchazeč o pracovní pozici.  

Uchazeč souhlasí se zpracováním osobních údajů v rámci výběrového řízení.  

 

 

V Hrádku nad Nisou, dne 23.4.2018 


