
Nabídka volného pracovního místa 

Vyhlášení výběrového řízení na místo: 

Učitelka v MŠ Mladé Buky – pracoviště Mateřská škola, Mladé Buky č.p. 348 

Základní škola a mateřská škola Mladé Buky, Krkonošská 160 vyhlašuje výběrové řízení na místo:  

Učitelka  – v MŠ – pracovní úvazek 100% 

Nástup 25.8.2021. Pracovní poměr na dobu určitou do 30.6.2022 s možností prodloužení  na dobu 

neurčitou. 

Základní platové zařazení dle tarifů platů:  9. platová třída, dle délky praxe od 31tis – 35tis Kč 

Požadujeme:  minimálně středoškolské vzdělání s maturitou – předškolní vzdělávání, dobrý zdravotní 

stav, tvořivost a předpoklady pro práci v týmu. Předchozí praxe vítána. 

 

Ukončení přihlášek:   v pátek  18.6.2021 ve 12 hodin. 

Zájemci, kteří projdou 1. kolem, budou pozváni k osobnímu pohovoru.  

Přihlášku do výběrového řízení s přiloženým životopisem  zašlete elektronicky na adresu:  

petrzela@zsbuky.cz   -  do předmětu zprávy uveďte:  vyberove rizeni MS  nebo písemně na adresu ZŠ 

Mladé Buky, 542 23 – na obálku napište výběrové řízení MŠ 

Bližší informace na tel. : 603 149 509, ředitel ZŠ nebo 604 603 861, vedoucí MŠ 

 

                                                                                                                       Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy 
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Nabídka volného pracovního místa 

Vyhlášení výběrového řízení na místo: 

Učitel(ka) v ZŠ Mladé Buky – pracoviště ZŠ, Mladé Buky č.p. 160 

Základní škola a mateřská škola Mladé Buky, Krkonošská 160 vyhlašuje výběrové řízení na místo:  

Učitel(ka)  – na druhém stupni ZŠ – pracovní úvazek 100% 

Nástup 25.8.2021. Pracovní poměr na dobu určitou do 30.6.2022 s možností prodloužení  na dobu 

neurčitou. 

Základní platové zařazení dle tarifů platů:  12. platová třída, dle délky praxe od 32tis – 41tis Kč 

Požadujeme:  vysokoškolské magisterské vzdělání,  nejlépe pedagogického směru na 2. stupeň ZŠ 

v oborech: zeměpis, přírodopis, tělesná výchova 

Dále dobrý zdravotní stav, tvořivost a předpoklady pro práci v týmu. Předchozí praxe vítána. 

 

Ukončení přihlášek:   v pátek  18.6.2021 ve 12 hodin. 

Zájemci, kteří projdou 1. kolem, budou pozváni k osobnímu pohovoru.  

Přihlášku do výběrového řízení s přiloženým životopisem  zašlete elektronicky na adresu:  

petrzela@zsbuky.cz   -  do předmětu zprávy uveďte :  vyberove rizeni ZS  nebo písemně na adresu ZŠ 

Mladé Buky, 542 23 – na obálku napište výběrové řízení ZŠ 

Bližší informace na tel. : 603 149 509, ředitel ZŠ 

 

                                                                                                                       Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy 
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