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           V Morkůvkách 26. 11. 2018 
 

Obec Morkůvky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice 

Pečující osoba v dětské skupině na 0,5 úvazek 

 

Pružná pracovní doba dle potřeb zařízení (provozní doba 7 – 16 h). Nástup ihned. Vhodné i pro důchodce, 

rodiče na rodičovské dovolené nebo studenty. 

Náplň práce: 

Péče o děti v dětské skupině s kapacitou 12 dětí ve věku od 2 do 7 let, hlídání, naplňování činností a vzdělá-

vání dětí dle Plánu péče (viz www.dsperinka.cz), podávání hotové stravy, vycházky, sportovní aktivity, zajiš-

tění hygieny dětí atd. 

Pracovník/pracovnice musí k výkonu tohoto zaměstnání splňovat některou z těchto odborných způsobi-

lostí (dle Zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících 

zákonů): 

a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, po-
rodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví 
nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa, 
b) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo odborná způsobilost pracovníka v so-
ciálních službách, 
c) odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy nebo vychovatele, 
d) profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky *) 
e) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře. 

*)Profesní kvalifikací chůvy se rozumí kvalifikační standart s názvem Chůva pro děti do zahájení povinné 
školní docházky (kód:69-017-M).  

Dále je nutná bezúhonnost a dobrý zdravotní stav. 

Platové zařazení dle dosaženého vzdělání a doložené praxe. 

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem, kopií dokladu prokazujícího požado-
vanou odbornou kvalifikaci a výpisem z trestního rejstříku ne staršího než 3 měsíce doručte prosím do 30. 
11. 2018 na OÚ Morkůvky nebo zašlete na email starosta@morkuvky.cz. Bližší informace tamtéž. 
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