
Mateřská škota Komenského 44, šternberk
příspěvková organizace

Vyh lášení výběrového řízen í
Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, příspěvková organizace,lČ 47 65 45 97,
zastoupená ředitelkou Bc. Drahomírou Soldánovou

vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení místa pedagogické pracovnice na pozici učitelky
mateřské školy na dobu určitou s předpokládaným nástupem v září 2016.

Požadavky na uchazeěe:
- rzdělání dle zákona ě, 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších

předpisů
. vš - pedag€ika předškolního věku nebo speciální pedagogika, nebo
. voš - příprava učitelů předškolního vzdělávání, nebo
. §š s maturitou - příprava učitelů předško|ního radělávání,

- státní zkouška z logopedie výhodou (součástí mateřské školy jsou i dvě třídy pro děti
s vadami řeči),

- občanská a morální bezúhonnost,
- zdravotní způsobiIost k výkonu práce uěitelky mateřské školy,
- pracovitost, spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost, organizační schopnosti,
- schopnost dobré komunikace, jednání s lidmi,
- praxe v oboru může být výhodou,
- kladný váah k dětem,

Požadované písemné náležitosti přihlášky:
- strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny i údaje o dosavadních zaměstnáních
a odborných znalostech a dovednostech, opatřený datem a podpisem uchazeče,

- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (nemusí být ověřená),
- výpis z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce.

Termín podání přihlášek do 3í. lwětna 20í6 (v tento den ještě možno podat na České
poště).

Písemné pfihlášky (s uvedením kontaktní adresy a ěísla telefonu) včetně požadovaných
náležitostí zasílejte pouze doporučeně na adresu:
Mateřská škola Komenského M, Šternberk, příspěvková organizace
k rukám Bc. Drahomíry Soldánové
Komenského 214714
785 0í Šternberk
Obálku označte,,Výběrové řízení".

Neúplná nebo po termínu zasIaná přihláška, nebude zahmuta mezi hodnocení přih!ášek
uchazečů o obsazovaná pracovní místa. Vybraní uchazeči budou písemně vyzváni
k osobnímu pohovoru, ktený proběhne í5. 6. 20í6.
Bližší informace na tel. č. 603 455 780 nebo na e-mailu: mskomenskeho@tiscali,cz

Šternberk 2016-05-02
Vyvěšeno: 02. 05. 2016
Sejmuto: 17.05.2016 omíra ředitelka
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