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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

 
Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Knínice, příspěvková organizace, 

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY, ADMINISTRATIVNÍ 

PRACOVNICE 

 

Předpoklady:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Další požadavky: předchozí praxe na obdobné pozici 

zkušenosti s vedením týmu 

spolehlivost a pracovitost 

znalost problematiky školních jídelen 

znalost práce s počítačem (MS Office) 

schopnost týmové práce 

pečlivost, zodpovědnost 

Úvazek:   0,5 vedoucí školní jídelny + 0,2 administrativní pracovnice 

Termín nástupu:  17. 8. 2020 

 

Písemnou přihlášku je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 20. 5. 2020. Přihlášku zašlete 

na adresu Základní škola a Mateřská škola Knínice, příspěvková organizace, 679 34 Knínice 210 nebo doručte 

osobně do kanceláře školy, paní Plesková. K přihlášce připojte:      

• strukturovaný profesní životopis 

• originál výpisu 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 

• kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

• souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve 

smyslu V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) Č. 2016/679 (GDPR) a zákona 

110/2019 Sb. 

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže 

být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Výsledek výběrového řízení 

nezakládá právní nárok na uzavření pracovní smlouvy.  

Upozornění pro uchazeče:  

Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené v oznámení o výběrovém řízení, budou k účasti ve 

výběrovém řízení vyzváni prostřednictvím e-mailu. Předpokládáme výběrové řízení dne 26. 5. 2020. 

Požadované osobní materiály budou po ukončení výběrového řízení, vráceny zpět na adresu uvedenou 

uchazečem v přihlášce k výběrovému řízení.                                      

 

 

 

 

Knínice, 2. 5. 2020        Mgr. Jitka Vaňková, ředitelka školy 
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