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NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA-CHŮVA DO DĚTSKÉ SKUPINY 
 
Do našeho nově vznikajícího týmu, hledáme chůvy/vychovatelky/učitelky, které mají rádi 
práci s dětmi, jsou usměvavé a pozitivně naladěné.  
 
Chtěly bychom, aby naše kolegyně  

- byly proaktivní a s úsměvem na rtech, 
- rády si hrály a tvořily s dětmi a společný čas tak s nimi trávily aktivně,  
- souzněly s respektujícím přístupem k dětem, 
- byly kreativní, hravé a rády přicházely s novými podněty a nápady,   
- ideálně měly vzdělání v oboru učitelství (pro MŠ nebo 1. stupeň) nebo zdravotní 

vzdělání nebo vzdělání pracovníka v sociálních službách případně rekvalifikaci jako 
chůva (mnohem důležitější než vzdělání je pro nás osobnost a vztah k dětem) 

- byly trestně bezúhonné. 
 

 

Co převážně budete dělat?  
- Ve dvou pečovat o cca 12 člennou skupinku dětí ve věku 1,5 – 6 let, 
- Zajišťovat jejich výchovu a péči (základní návyky, pomoc s jídlem, oblékáním apod.) 
- Plnit vzdělávací plán - každý měsíc máme konkrétní téma, společně naplánujeme 

aktivity a rozdělíme si mezi sebou úkoly pro jejich přípravu (výtvarná a pohybová 
činnost) 

- Chodit s dětmi na procházky nebo na zahradu, 
- Připravovat svačinky, pití a dovezený oběd 
- Aktivně komunikovat s rodiči 

 

 

Další detaily: 

- nástup od 1. 1. 2020 
- nabízíme dlouhodobou spolupráci na HPP 
- pracovní úvazek 0,5-1 (dle domluvy) 
- máme nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu tak, abychom pokryly chod skupiny 

(6.30 – 17 hodin) tj. je tu možnost vyjít vám v rámci možností vstříc   
- nástupní plat dle vzdělání a zkušeností 
- výběrové řízení proběhne 15. 10. 2019 
 

 

 

Máte-li nějaký dotaz, neváhejte kontaktovat paní Danielu Fialovou na tel. 733 642 598. A pokud jste 

už teď nadšení, pošlete nám svůj životopis, motivační dopis a souhlas se zpracováním osobních údajů 

na podatelna@obecpopovice.cz .  

 

Děkujeme a těšíme se na Vás. 
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