
  

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZ ICE – HOSPODÁŘKA ŠKOLY  

Ředitel Základní školy Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení na obsazení 
pracovní pozice hospodářky školy. 

 

Charakteristika: 

- Zajištění odborných agend, administrativní a organizační práce na odborném úseku (majetková správa, 
pokladní služba, administrativní a spisová práce, archivní služba atd.) 
 

Požadované dovednosti: 

- Praxe v oboru min. 3 roky 
- Schopnost orientace v právních předpisech týkajících se zajištění odborných agend 
- Znalost účetního systému Gordic 
- Schopnost využívat elektrické informační systémy, znalost MS Office (schopnost využívat hlavní aplikace) 
- Předpoklady pro týmovou práci, organizační a komunikativní schopnosti 
- Pečlivost, flexibilita, psychická odolnost, smysl pro zodpovědnost 

 
Požadované vzdělání a praxe: 

- Minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, výhodou ekonomické zaměření 
- Praxe v oboru ve školství vítána 

 

Pracovní poměr: 

- plný pracovní poměr od 3. 10. 2022 

 
Platové zařazení: 
Dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění a podle § 5 odst. 1) nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v 
platném znění. 

 
Nabízíme: 

- Zajímavou, různorodou a zodpovědnou práci 
- Možnost závodního stravování 
- Možnost čerpání benefitů z Fondu kulturních a sociálních potřeb 

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy tyto listinné dokumenty: 

- Strukturovaný životopis 
- Motivační dopis 
- Případně hodnocení z předchozího pracoviště 
- Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA HORENSKÉHO, Boršice, 
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IČO: 75023547    Bank. spojení: KB, č. ú.: 86-3952730207/0100 

tel./fax: 572501148, mob. 777 610 377, e-mail: zsborsice@zsborsice.cz  
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Podmínky pro zařazení zájemce do výběrového řízení: 
 

Požadované dokumenty zašlete na jednu z níže uvedených možností: 

- Písemně na adresu: Základní škola Františka Horenského, Boršice; Boršice 540, 687 09 

- V elektronické podobě na e-mail: zsborsice@zsborsice.cz  

- V elektronické podobě do datové schránky: zymmbr6 

 

Dokumenty zašlete nejpozději do 30. 09. 2022. 

 

Forma výběrového řízení: 

První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením zaslaných písemných dokumentů. 

Vybraní uchazeči budou následně pozvání k ústnímu pohovoru v pondělí 3. 10. 2022. 

 

Vyhrazené právo vyhlašovatele: 

Ředitel Základní školy Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace si vyhrazuje právo veřejnou 

výzvu zrušit nebo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů. 

 

 

V Boršicích dne 23. 9. 2022 
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