
 

 

Rodinné centrum Studánka Tišnov hledá pečovatelku do Dětské skupiny Jezírko 
 

K doplnění našeho týmu v dětské skupině hledáme pečovatelku na hlavní pracovní poměr (úvazek 
možný 0,7 – 1,0 dle dohody). Nástup od 1. 9. 2022, pracovní poměr na dobu určitou do 31. 8. 2023 

s možností prodloužení, zkušební doba 3 měsíce. 

 

Náplň práce: 
• přímá péče o děti v dětské skupině pro 16 dětí ve věku 2 - 3 roky  

• příprava činností pro děti dle Plánu výchovy a péče 

• Komunikace s rodiči 
• Pracovní doba se odvíjí od otevírací doby dětské skupiny, která je 7:00 – 16:00. V péči o děti 

se pečovatelky v ranních a odpoledních hodinách střídají.  
 

Požadujeme: 
• vzdělání dle zákona o dětských skupinách – podrobněji níže 

• trestní bezúhonnost 
• potravinářský průkaz 

• kladný vztah k dětem 

• spolehlivost, komunikační schopnosti, kreativita 

• praxe práce s dětmi výhodou 

 

Nabízíme: 
• rodinné a příjemné prostředí, lidský přístup a týmovou spolupráci 
• kreativní práci, prostor pro vlastní realizaci a osobnostní i profesní růst 
• menší administrativní zátěž než ve školských zařízeních 

• zázemí organizace s dlouholetou zkušeností péče o děti 
• 4 týdny dovolené, možnosti náhradního volna a úpravy směn dle domluvy 

 
Odbornou způsobilostí pečující osoby je 

1. odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, praktické sestry, dětské sestry, porodní 
asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví 
nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa 

2. odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo odborná způsobilost pracovníka v 
sociálních službách se středním vzděláním s maturitní zkouškou 

3. odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy, asistenta pedagoga 

podle § 20 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících, speciálního pedagoga nebo vychovatele 

4. profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky 

5. profesní kvalifikace chůvy pro děti v dětské skupině, nebo 

6. odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře  

 

Dle novelizace zákona o dětských skupinách bude potřeba si do konce kalendářního roku doplnit vzdělání kurzem 
„Chůva pro děti v dětské skupině“, kterou budou muset mít všichni zaměstnanci kromě zaměstnanců se 
zdravotním vzděláním.  
  

Pokud byste měli o práci pečovatelky v DS  Jezírku zájem, zašlete strukturovaný životopis do neděle 

15. 5. 2022. Poté budou vybraní zájemci osloveni k osobnímu setkání. Případné dotazy ráda zodpoví 
manažerka RC Studánka  Mgr. Kateřina Hromčíková (studanka.tisnov@gmail.com, 777 706 723). 

Informace o dětské skupině: www.studanka-tisnov.cz. 
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