
 

Městská nemocnice Ostrava přijme 

PEDAGOGA 
nebo CHŮVY ČI ASISTENTA  

do FIREMNÍ ŠKOLIČKY  

 

Ve školičce pečujeme pouze o děti zaměstnanců naši nemocnice na Fifejdách. 

Služby poskytujeme v rozsahu pravidelné péče o předškolní děti od dvou let 

do věku zahájení povinné školní docházky. Náš plán výchovy je zaměřen na 

formování osobnosti a fyzický a psychický vývoj zdravého dítěte.  

Co Vás čeká? 

 Péče a výchova děti ve věku od 2-6 ti let na plný úvazek v příjemném nově vybudované 

prostředí školičky v areálu nemocnice s maximální kapacitou 12 dětí.  

Jak si Vás představujeme? 

 Máte odbornou způsobilost pro práci s dětmi, která je pro nás nutností a představuje: 

a) odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy 

nebo vychovatele, 

b) profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky, 

c) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, 

ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického 

záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu 

povolání klinického psychologa, 

d) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře 

e) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo odborná 

způsobilost pracovníka v sociálních službách. 

 Podmínkou je, že máte praktické zkušenosti s prací ve skupině zdravých dětí v MŠ 

nebo dětské skupině  

 Výhodou je pro nás znalost hry na nějaký hudební nástroj, záliba ve zpěvu nebo výtvarné 

nadání 

 Láska k dětem, empatie, tolerance, trpělivost a snaha děti učit a rozvíjet, kreativní myšlení  

Co Vám nabízíme?  

 Plný úvazek v režimu ranní a odpolední směny v době provozu tj. od 5:30 – 15:30 

hod.  

 Platové ohodnocení dle délky předchozí praxe a růst platu garantovaný nařízením 

vlády. 

 Podporujeme zaměstnance v celoživotním vzdělávání a osobním rozvoji. 

 Týden dovolené navíc, takže celkem 5 týdnů volna. 

 Mimořádné 3 dny placeného zdravotního volna, tzv. sickdays. 

 Stravování v naší nemocniční jídelně s příspěvkem zaměstnavatele. 



 

 Příspěvky z FKSP ve výši 9500 Kč za rok na rekreaci, kulturní a sportovní akce, dětskou 

rekreaci, na rehabilitaci, očkování a vitamínové přípravky, penzijní spoření a připojištění i 

kapitálové životní pojištění a další benefity vyplývající z kolektivní smlouvy.  

 Organizujeme jazykové kurzy v MNO s příspěvkem zaměstnavatele. 

 Možnost získat byt v Ostravě a zaměstnaneckou slevu na nájmu. 

 Sleva v nemocniční lékárně na volně prodejné léky a přípravky. 

 Zvýhodněné pojištění zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli. 

 Parkování pro zaměstnance v areálu MNO (v současně době omezený počet míst). 

 Zvýhodněná nabídka služeb naší autodílny pro motoristy. 

 Zaměstnanecké slevy pro pojištěnce zdravotních pojišťoven. 

 Zajímavé slevy u smluvních partnerů (rekreace, elektro, banky, vinařství apt.) 

 

Datum nástupu: 

 IHNED, nejpozději k 1. 7. 2019 

Kontakty: 

 email a dotazy  personalni@mnof.cz  

 na adresu:  Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 
Náměstek ředitele pro personální řízení 
Nemocniční 898/20A 
728 80 Ostrava 

 

 

 
V případě Vašeho zájmu zašlete prosím strukturovaný životopis a motivační dopis, 
kde uvedete své konkrétní zkušenosti s prací se skupinou dětí ve věku 2-4 roky (pokud 
toto nebude obsahovat životopis) s uvedením názvu pozice, o kterou se ucházíte, emailem na 
personalni@mnof.cz.  
Vybrané uchazeče k osobnímu pohovoru budeme telefonicky kontaktovat po 17. 6. 2019. Pokud se 
nestanete zaměstnancem Městské nemocnice Ostrava, pak se předané osobní údaje po třech 
měsících skartují. 
 
Chcete-li zvýšit své šance na uplatnění nad rámec výběrového řízení v budoucnu, prosíme o 
vyplnění formuláře Souhlas se zpracováním osobních údajů – životopis uchazeče o 
zaměstnání, jeho podpis a zaslání (sken nebo fotka) spolu s životopisem. Na základě tohoto 
dokumentu nám udělíte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů za účelem nabízení 
obdobných pracovních příležitostí po dobu 1 roku Souhlas lze jej kdykoliv odvolat stejnou cestou, 
jako byl udělen. 
 
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ 
Osobní údaje poskytnuté uchazečem o zaměstnání bude Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace (dále jen „MNO“), jakožto správce, zpracovávat v souladu s obecným nařízením 
o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o 
zaměstnání jsou dostupné na webových stránkách MNO pod http://www.mnof.cz/o-
nemocnici/ochrana-osobnich-udaju/. 
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