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Váš dopis značky I ze dne                                    Naše značka                                 Ve Velké Bystřici

Mateřská škola ve Velké Bystřici hledá do svého týmu od 1. 9. 2016 
učitele/učitelku. Hledáme tvořivého člověka s nápady, motivovaného a 
nadšeného pro práci s dětmi ve věkově smíšeném oddělení. 

Požadujeme
• Kvalifikaci pro práci pedagoga mateřské školy (SŠ nebo VŠ zaměřená na 

předškolní pedagogiku, podrobně viz § 6 zákona o pedagogických 
pracovnících)

• Bezúhonnost, čistý trestní rejstřík
• Spolehlivost, zodpovědnost, loajálnost, ochotu spolupracovat a dál se 

vzdělávat
• Tvořivost a flexibilitu
• Výborné komunikační a organizační schopnosti
• Základní znalost školských předpisů a předpisů k provozu MŠ
• Zkušenosti s prací s dětmi předškolního věku jsou výhodou

Nabízíme
• Práci na plný úvazek, místo je zástup za MD
• Práci v příjemném pracovním prostředí v mladém, energickém a tvůrčím 

kolektivu
• Mzdu v odpovídající platové třídě s osobním ohodnocením
• Možnost dalšího vzdělávání
• Nástup od 22. 8. 2016

Náplň práce
• Předškolní vzdělávání dětí podle školního vzdělávacího programu
• Příprava a realizace výchovných a vzdělávacích činností
• Vytváření příjemného, podnětného a tvůrčího prostředí 
• Komunikace s rodiči 

Životopis s motivačním dopisem zašlete nejpozději do 15. 7. 2016 emailem vedoucí 
učitelce MŠ na adresu lucie.pazderova@mzs-vb.cz
Vybraní uchazeči budou vyzváni k osobnímu pohovoru, následně se zúčastní také 
praktického druhého kola.

Adresa zaměstnavatele
Masarykova základní škola a mateřská škola, 8. května 67, Velká Bystřice
Pracoviště MŠ: Zámecké náměstí 83
Kontaktní osoby: Ing. Jaroslav Mihal, ředitel, jaroslav.mihal@mzs-vb.cz     

Mgr. Lucie Pazderová, vedoucí učitelka 
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