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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RYMICE, OKRES KROMĚŘÍŽ 

                                                            Rymice 39, 760 01 Holešov 
                                                                           IČO: 70985065 

tel.: 573 396 075 
                                                          e-mail: mszs@skolarymice.cz        

                                                                                                                       www.skolarymice.cz                         
 

Ve školním roce 2021/2022 nově otevíráme 

          PŘÍPRAVNOU TŘÍDU 
 Pro děti, které dosáhly 5 let věku                                     

 Pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky                                       
 Pro děti s odkladem školní docházky  

Výhody přípravné třídy: 

 Usnadnění přechodu z mateřské školy do 1. třídy základní školy. 
 Nízky počet dětí, maximálně 15. 
 Odstranění nedostatků, které byly příčinou odkladu školní docházky. 
 Dopolední výuka od 8:00 do 11:40 hod., nabídka pobytu v ranní i odpolední školní družině. 
 Slovní hodnocení výsledků dítěte na konci školního roku. 
 Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné. 
 Poskytnutí základních školních potřeb na žáka v hodnotě 200 Kč. 

 

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS KONTAKTUJTE! (E-MAIL: mszs@skolarymice.cz, Telefon:  573 396 075)                                                       
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Hulínská 2383, 767 01 Kroměříž, CZ    

 
přijmeme: SVÁŘEČ

www.kmrack.cz

Stabilní a ryze česká společnost, která vyrábí plechové 
rozvaděčové skříně 

hledá schopné svářeče – zámečníky (CO2), které baví řemeslo 
a zároveň chtějí pracovat v dobrém kolektivu.

Nabízíme: odpovídající ohodnocení, jednosměnný provoz, 
práce na HPP, závodní stravování

Nástup možný ihned

člen skupiny:

www.kromexim.cz

   
732 118 950 ,nebo volejte   

životopis zasílejte na: 

kmrack@kmrack.cz 

člen skupiny:

www.kromexim.cz

Hulínská 2383, 767 01 Kroměříž, CZ    

 přijmeme: pracovník 
MONTÁŽE ROZVADĚČOVÝCH SKŘÍNÍ 

www.kmrack.cz

   
732 118 950 ,nebo volejte   

Firma zabývající se výrobou a prodejem rozváděčových skříní 
přijme do svého kolektivu kolegu.

Náplň práce: kompletace plechových skříní, balení
Požadujeme: manuální zručnost, zodpovědnost, možno i pro 

absolventy, zaučíme
Nabízíme: odpovídající ohodnocení, jednosměnný provoz, 

práce na HPP, závodní stravování
Nástup možný ihned

životopis zasílejte na: 

kmrack@kmrack.cz 

OBČANSKÁ  
INZERCE

739 203 823

PŘEDPLATNÉ
730 572 572
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nabízí:

KOMPLEXNÍ
ÚKLIDOVÉ PRÁCE
-  firmy  -  ordinace  -  domácnosti
-  společné prostory domů

Dále poskytujeme:
-  strojové čištění podlah, koberců a čalounění

PRO:

Bližší informace: tel. 605 487 390 e-mail: placha@kmts.cz

Nekvalifikované pracovníky (bez vyučení) zaškolíme

POŽADAVKY:
Manuální zručnost, spolehlivost, zodpovědnost,

možnost profesního růstu,
jeřábnický, vazačský a řidičský průkaz VZV výhodou.

160 Kč/hod. + VÝKONNOSTNÍ PRÉMIE
POŽADAVKY:

Platný průkaz řidiče motorových VZV,
praxe s řízením VZV min. 2 roky, spolehlivost, samostatnost,

aktivní přístup k práci

Očekávaný termín nástupu:

Místo pracoviště:

Typ pracovního poměru:

Délka pracovního poměru:

Typ smluvního vztahu:

Kontakt:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Dohodou
Pravčice
HPP
Na dobu neurčitou
Pracovní smlouva
WIEGEL Pravčice žárové zinkování s.r.o.
Antonín Kozubík - vedoucí závodu
antonin.kozubik@wiegel.cz
Tel. 733 124 148

PRACOVNÍK DO VÝROBY

ŘIDIČ VZV

130 Kč/hod. + VÝKONNOSTNÍ PRÉMIE


