
Školka a jesle SmartFox Jahodnice- mateřská škola s.r.o. hledá vhodného kandidáta na pozici 

ředitel/ředitelka MŠ na půl úvazku (vhodné pro studenty VŠ se SPgŠ a nějakou praxí) 

Stanovené kvalifikační předpoklady: 

♦ vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o 

změně některých zákonů 

♦ praxe dle § 5 odst. 1 písm. b zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů 

♦ organizační a řídící předpoklady 

♦ znalost školských předpisů a problematiky řízení školy vítána, není však podmínkou 

♦ občanská a morální bezúhonnost 

♦ dobrý zdravotní stav 

♦ komunikační znalost Aj 

 - časová flexibilita 

Náplň práce: 

Přímá pedagogická činnost (práce s dětmi předškolního věku) 

Tvorba vzdělávacího plánu a tematického plánu 

Zajištění správného chodu školky a splnění všech povinností, které souvisí s umístěním školky do 

rejstříku MŠMT 

Práce na poloviční úvazek, do budoucna možnost plného úvazku (v hodné pro studenty VŠ) 

Platové zařazení dle platných právních předpisů plus zajímavé bonusy 

Nástup do funkce: 1. 9. 2017 (od 1.6. 2017 seznamování se se školkou v rámci 20-40 hodin 

měsíčně) 

Termín podání přihlášek: do 20. 5. 2017  včetně 

Podrobný životopis prosím o zaslání na mail: jahodnice@skolkasmartfox.cz k rukám Tereze 

Scheinostové 

 

Po prvním kole přijímacího řízení budeme požadovat doložení: 

♦ ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o 

státní závěrečné zkoušce), event. další doklady o prohloubení vzdělání, včetně absolvování kurzů a 

seminářů, seznam publikovaných prací apod. 

♦ doklad o celkovém průběhu zaměstnání/praxe 

♦ výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce nebo doklad o jeho vyžádání 

♦ originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele 

♦ písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto řízení ve smyslu zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění 

Vyhlašovatel: SmartFox Jahodnice -mateřská škola s.r.o. 

Adresa: Staňkovská 438, Praha 9-Hostavice 
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