Mateřská škola Český Dub,
příspěvková organizace
Kostelní 4/IV, 463 43, Český Dub
IČO: 70695253, Telefon: +420 481 120 153
www: mscdub.cz

Výběrové řízení na pracovní pozici školnice v mateřské škole

Identifikace zadavatele
Mateřská škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace
Kostelní 1/4
463 43 Český Dub
IČ: 70695253
Oprávněná osoba: Bc. Marcela Sládková, ředitelka školy
Kontakt: 722 914 050, sladkova@mscdub.cz

Vymezení předmětu výběrového řízení
Obsazení pracovního místa – školnice v mateřské škole. Úvazek 0,9 s nástupem 1.1.2022.

Místo výkonu práce
Mateřská škola Český Dub, Kostelní 1/4, 463 43 Český Dub.

Kvalifikační kritéria
Ukončené odborné vzdělání na SOU/SOŠ.

Požadavky
•
•
•
•
•
•

Dobrý zdravotní stav.
Morální a právní bezúhonnost.
Technické znalosti a manuální zručnost.
Komunikační dovednosti a organizační schopnosti.
Pracovitost, spolehlivost, zodpovědnost, flexibilita.
Příjemné vystupování, kladný vztah k dětem.
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Pracovní náplň
•
•
•
•
•
•
•

Úklid prostor mateřské školy a zahrady mateřské školy.
Drobné údržbářské práce.
Péče o zeleň.
Zajišťování nákupu materiálu k opravám a údržbě.
Dohled na odborné práce prováděné externími firmami a následné přebírání jejich
výsledků.
Obsluha plynového kotle.
Pomoc při obsluze a sebeobsluze dětí.

Typ pracovní smlouvy
Smlouva na dobu určitou na jeden rok se zkušební dobou 3 měsíce.

Platové ohodnocení
Platové zařazení dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb. (katalog prací) a nařízení vlády č.
341/2017 Sb., (příloha č. 1) – 3. platová třída.

Podání nabídky
Nabídka bude podána v českém jazyce, elektronickou poštou na adresu zadavatele:
sladkova@mscdub.cz, poštou.
Lhůta pro podání nabídek končí 30. listopadu 2021 ve 12:00 hodin.
Nabídka musí obsahovat:
Kopii osvědčení dokládající splnění kvalifikačních předpokladů (vysvědčení, výuční list),
kontaktní údaje, strukturovaný životopis.
Harmonogram výběru uchazeče
1. Kolo 1.12.2021 (hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí).
2. Kolo od 2.12.2021pozvánka k osobnímu pohovoru telefonicky.

V Českém Dubu dne 9.11.2021

Bc. Marcela Sládková, ředitelka školy
Bc. Marcela
Sládková
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