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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
 

Rada města Prostějova vyhlašuje na základě usnesení č. 0880 ze dne 24. 11. 2020                                  
výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí sestry příspěvkové organizace na dobu neurčitou 

 

Jesle sídliště Svobody v Prostějově, příspěvková organizace, 
se sídlem sídl. Svobody 3577/78, Prostějov, IČO 479 20 360 

 

STANOVENÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

 minimálním požadavkem je střední vzdělání s maturitou se za měřením na oblast sociální, zdravotní 
nebo pedagogickou, vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním 
programu výhodou, 

 znalost problematiky řízení příspěvkové organizace výhodou, 
 základní znalost následujících předpisů: 

o zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  
o zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
o nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě, ve znění pozdějších předpisů, 
o zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
o zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, 
 praxe ve vedoucí funkci výhodou, 
 organizační, řídící a komunikační schopnosti, 
 občanská a morální bezúhonnost, 
 zdravotní způsobilost. 
 

CO NABÍZÍME 
 
Platové zařazení: 11. platová třída, dle příslušných platových předpisů 

Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou 

Místo výkonu práce: Prostějov 

Předpokládaný nástup: květen 2021 
 

Dále nabízíme: 
 příjemné pracovní prostředí, 
 5 týdnů dovolené, 



 

2 
 

 příspěvek na stravování, 
 účast na vzdělávacích akcích (rozvoj odborných i měkkých dovedností), 
 možnost čerpání příspěvku ze sociálního fondu. 
 

PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT TYTO NÁLEŽITOSTI 

 jméno, příjemní a titul uchazeče, 
 datum a místo narození, 
 státní příslušnost, 
 místo trvalého pobytu, 
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, 
 datum a podpis uchazeče. 
 

K PŘIHLÁŠCE UCHAZEČ PŘIPOJÍ NÁSLEDUJÍCÍ DOKLADY 
 strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o 

odborných znalostech a dovednostech, 
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný 

doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát 
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, 

 originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce vedoucí sestry ne starší než 3 měsíce, 
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, event. další doklady o prohloubení 

vzdělání, včetně absolvovaných kurzů. 
 
Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je 
důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení. 

Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. 
 
Termín pro podání přihlášky: do 10. 2. 2021 (včetně) 
 
 
Přihlášku můžete doručit následovně 
 prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, 

Prostějov, PSČ 796 01, 
 prostřednictvím pošty na adresu Magistrátu města Prostějova, Odbor sociálních věcí, Školní 4, 

Prostějov, PSČ 796 01. 
 
Obálka musí být označena zn.: „OSV – VŘ – VEDOUCÍ SESTRA JESLÍ“. 
 
Bližší informace poskytne Mgr. Bc. Marcela Vejmělková, vedoucí Odboru sociálních věcí Magistrátu 
města Prostějova, tel. 582 329 550. 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 
 

Prostějov 26. 1. 2021 
 
 
 
 …………………………………… 
 Mgr. Bc. Marcela Vejmělková v. r. 
 vedoucí Odboru sociálních věcí 
 Magistrátu města Prostějova 
 
 „otisk razítka“ 
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