
V Rudě budou v září otvírat mateřskou školu 

 

 

Od poloviny března 2020 začaly probíhat stavební práce v základní škole a 

vestavbě mateřské školy. Budova školy prošla kompletní rekonstrukcí, obsahující novou 

střechu, výměnu oken a zateplení budovy včetně systému nuceného větrání s rekuperací. 

Součástí projektu byla i vestavba mateřské školy, která dlouhou dobu v obci chyběla. Bude 

mít jednu smíšenou třídu pro děti od 3 do 6 let  o celkové kapacitě 20 dětí. Realizace byla 

projektována jako novostavba dle současných hygienických a stavebních norem. Součástí 

budovy je nově zřízená a vybavená kuchyň se školní jídelnou. Provoz mateřské školy bude 

zahájen 1. září 2021. Termín zápisu dětí plánujeme na květen 2021. Rodiče budou včas 

informováni na našich stránkách školy: www.zs-ruda.cz 

 

Mateřská škola hledá učitele/učitelku 

 

Popis pracovní nabídky - učitel/učitelka: 

 Pracoviště: Základní škola a mateřská škola Ruda, příspěvková organizace, Ruda 

58, 594 01 Velké Meziříčí 

 Splnění kvalifikačních předpokladů dle zákona 563/2004 Sb. v platném znění. 

Bezúhonnost (uchazeč doloží při výběrovém řízení). 

 Úvazek: celý 1,0. Předpokládaný nástup do zaměstnání je 25. 8. 2021. 

Pokud máte zájem o toto pracovní místo, zašlete prosím, svůj aktuální strukturovaný 

životopis e-mailem na adresu: zs.ruda@centrum.cz do 28.1. 2021. K výběrovému řízení 

(pohovoru) budete vyzváni. 

 

Pro provoz kuchyně hledáme kuchaře/kuchařku 

 

Popis pracovní nabídky – kuchařka: 

 Pracoviště: Základní škola a mateřská škola Ruda, příspěvková organizace, Ruda 

58, 594 01 Velké Meziříčí 

 Náplň práce: sestavování jídelníčku, normování pokrmů, vedení skladu, příprava a 

výdej pokrmů 

 Očekáváme: samostatnost, nadšení a chuť vařit, práce na PC, kladný vztah k dětem 

 Nabízíme: jednosměnný provoz s pevnou pracovní dobou od 6.00 hod. do 14.30 

hod. 

 Nástup do zaměstnání je 30. 8. 2021 

 

V případě, že vás tato pozice zaujala, zašlete nám váš životopis e-mailem na adresu: 

zs.ruda@centrum.cz  nebo se s námi spojte telefonicky:565 555 104 do 28.1. 2021.  

Těšíme se na posilu našeho týmu. 
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