
 

 ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ 

 FERDE MRAVENCA  

 D A R U V A R 

 Trg kralja Tomislava 7a 

 

 Daruvar, 17.8.2015. 

 

 

 Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 

 94/13) Upravnog vijeća Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca Daruvar, raspisuje 

 
 

NATJEČAJ 

za popunu radnih mjesta 

 

 

 1. ODGAJATELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica  

        na neodređeno vrijeme s početkom rada od 1.9.2015. godine  

 

   

 UVJETI: - VŠS, odgojitelj/ica predškolske djece, osoba koja je završila preddiplomski 

          sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće 

          vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i 

          osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij  ili specijalistički studij  

          odgovarajuće vrste  

       - položen stručni ispit 

            - potpuno znanje hrvatskog i češkog jezika u pisanom  i govornom obliku 

 

 Uz zamolbu kandidati su dužni priložiti:  

 - životopis, 

 - diplomu (preslika), 

 - domovnicu (preslika), 

 - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak iz čl. 25. Zakona o 

    predškolskom odgoju i obrazovanju,  ne starije od 6 mjeseci, 

 - potvrdu o položenom stručnom ispitu (preslika), 

 - elektronički zapis HZMO o ostvarenom mirovinskom stažu 

 

 

 

 2. PRALJA-ŠVELJA – 20 sati tjedno – 1 izvršitelj/ica – neodređeno radno vrijeme,  

         s početkom  rada od 1.9.2015. god.     

 

     UVJETI: - završena osnovna škola 

           - znanje krojenja i šivanja 

           - znanje češkog jezika 

 

 Uz zamolbu kandidati su dužni priložiti: 

 - životopis, 

 - dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika), 

 - domovnicu (preslika), 

 - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak iz članka 25. Zakona o 

   predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci, 

 - elektronički zapis HZMO o ostvarenom mirovinskom stažu 



 

 3. SPREMAČICA – 20 sati tjedno – 1 izvršitelj/ica na neodređeno radno vrijeme, 

                                    s početkom rada od 1.9.2015.g. 

 

     UVJETI: Završena osnovna škola 

           Znanje češkog jezika  

 

 Uz zamolbu kandidati su dužni priložiti: 

 - životopis, 

 - dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika), 

 - domovnicu (preslika), 

 - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak iz članka 25. Zakona o 

    predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci, 

 - elektronički zapis HZMO o ostvarenom mirovinskom stažu 

 

 

 

 Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.  

 Na natječaje pod ravnopravnim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola. 

 Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu Vrtića s naznakom «za natječaj». 

 Nepotpune prijave neće se razmatrati. 

 

       Predsjednica Upravnog vijeća: 

       Lidija Dujmenović 

  

 

__________________________________________________________________________________                                                                                               

 

 Natječaj je objavljen na web stranici i oglasnoj ploči HZZ i Češkog dječjeg vrtića Ferde 

 Mravenca Daruvar  17.8.2015. i traje do 24.8.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


