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Veřejná výzva na volnépracovnímísto,

Mateřskó škola Tuhaň příspěvková organizace, č,p,97, okres

Ya"?, ?77 41 Kly vyhlašujea veřejněvyzyvózájěmce
k podánípřihlášek na pozici - UčITELKÁuŠ,o žkráceryy
úvazekdo novéMŠTuhaň.

ZAMESTNAVATEL:
Mateřská škola Tuhaň, č.p,97,příspěvková org anizace, okres
Mělník,277 47 Kly,

MÍsTouÍrouu: Tuhaňč'p.305
PutTovÁrŘÍoe:B
PRACOWÍ POMĚR: na dobuurčitou 7 rok, s možností
prodloažení,
PMcoVNÍ ÚVAZEK:0,46

PŘEDPuKLÁDA\VÝ
uÁsrup Do ZAMĚyTNÁNÍ:
k 1,9,2075

rttÁptŇpnÁcr:

vykondvápřímouýchovně .vzdělávacíčinnosts dětmi
podíIíse na akcíchMŠpýlety,plavání, besídlry,vystoupení)
postupujepodle RVP,Švpa třídníhovzdělávácíňop,ig,,^,
podíIíse na zdárnémchoduMŠ
postupujepodle vize MŠ
připravuje si dennípřípravy
podílíse na přípravě ročníhoplánu akcía měsíčního
plónu

Středoškolské vzdělání v oboru předškolní pedagogit<ys
maturitou,
o bezúhonnost
o zdravotní způsobilost (po psychÍckéa
fyzické stránce)
o snahu podílet se na chodu mateřské školy
. samostatnost
o zodpovědnost
. spolehlÍvost
o loaiálnostvůči ýmu a kolektivu dětí
. schopnost jednat s lidmi
. empatický a vstřícný přístup k dětem a kolektivu
MŠ
o elánachuťpracovat
o kvaliw Profesní a lidské
C morólní bezúhonnost
o komunikačníschopnosti
o pozitivní vztah k dětem
o flexibilitu a zájem učitse nové
. úsměvna tváři
C zkušenosti s heterogenní třídou vítány
o možnostuplatnit invencÍ
o práce s počítačem
o dalšíznalosti a schopnostivítóny (hudební,hudebně.
pohybové,znalosthry na hudební nástroj vítána,
ýtvarné schopnosti
. kladnývztahkpřírodě
. praxe s dětmi -nejméně3 rol<y
o ochotu a snahu podílet se na programu, vizi a chodu
mateřské školy

M0TIVAČNÍ
DoPIs,sPoLU s ŽIVTT1PIflEM,
s FTT\GMFIÍ

ZASILEJTENAADRESII:
Mateřská školaTuhaň,Tuhaň č.p,97,okresMělníIg27741 Ky,
Dopis můžete
předat i osobně,

DopÍsbude v uzavřené obálce označenýnápÍsem:
"UČITEL(KA)na zkrócený úvazekílŠrinan. Neotvírat,,
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jméno a příjmení uchazeče
datum a místo narození uchazeče
stótní příslušnost
místo trvalého pobytu a popř. korespondenčníadresa
uchazeče
r' kontaktní spojení, email
{ datum a vlastnoručnípodpis
r'
{
{
{
/,
{
{

životopis
ověřené kopie dokladů o nejvyššímdosaženémvzdělání
osvědčenío závěrečnézkoušce(ýučnílist)
doklady o dosavadním zaměstnóní
d9klady o délcepraxe (poslednízaměstnavatel)
ýpÍs z rejstříku trestů (ne starší3 měsíce,ověiend kopÍe)
originál lékařskéhopotvrzení

Mateřská škola Tuhaň je příspěvkovou organizací obce Tuhaň,
Součástíorganiza'ce je školníjídelna s výdejnou,
Kapacita novéMŠje 47 dětí,
Kapacita jídelny v novéuŠie +l dětí + 6 dospělých,

rryc9yní poziciv prostředí novévenkovskémateřské školy,
skvělý kolektiv dětí i pracovní ým. Příjemnéprostředí plňé
zážitků,akcí a noýchvjemů, nápadůa zkuienostíviz, webové
stránlry mate ř ské školy,odp ovídaj ícíh odn ocení,

NEIPOZDEII:do 70.7.20I5do 75,00hod.

pŘÍplnxroorazv:

604 726 77 ředitelka MŠ,email-ms,tuhan@seznam,cz

VyhlašovatelsÍvyhrazujeprávo nevybratžádnéhoz uchazečů
a vyhlásit novéřízenína pozici učitel(ka)na zkrácený úvazek

,ff1$"t"',.l.\Ředitelka mateřské školyTuhaň
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MÍroslava Bolenová
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