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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
Ředitelka Základní školy Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628, okres Tábor vyhlašuje výběrové 

řízení na pracovní místo: 
 

Účetní a správce rozpočtu  
(pracovní úvazek 0,8) 

 
Druh práce:    účetní a správce rozpočtu školy 
Místo výkonu práce:   Základní škola Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628 
Předpokládaný nástup:  Dle dohody 
Pracovní úvazek:   32 hodin týdně   
Popis pracovního místa: samostatné vedení účetnictví, výkaznictví a správa rozpočtu školy 
 
Základní předpoklady: 
 

 Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let 

 Občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk 

 Způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka 
 

Další předpoklady: 
 

 Minimálně úplné středoškolské vzdělání, nejlépe ekonomického směru 

 Znalost vedení účetnictví, nejlépe rozpočtových a příspěvkových organizací, praxe v oboru účetnictví 

 Pečlivost, samostatnost 

 Dobrá znalost práce na PC 

 Občanská a morální bezúhonnost 
 

Podání přihlášky: 
 

Písemnou přihlášku, včetně příloh, je nutno doručit v zalepené obálce označení heslem „VŘ účetní – neotvírat“ 
nejpozději do 3. května 2018 do 10:00 hod. na sekretariát Základní školy Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628, okres 
Tábor, PSČ 391 02.  
V případě dotazů je možno se obrátit na Mgr. Zdeňku Helmovou, ředitelku školy, tel.: 381 275 188, e-mail: 
helmova@zs2su.cz. 
 

Náležitosti přihlášky: 
 

1. Životopis uchazeče, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a 
dovednostech týkajících se pracovního místa 

2. Výpis evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 

3. Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
4. Pro snadnou komunikaci uveďte tel. číslo a e-mail, na které vás můžeme kontaktovat 
5. Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona  

č. 101/2000 sb. 
Termín výběrového řízení: 
 

Přihlášky budou posouzeny a poté budou vybraní uchazeči pozváni (telefonicky nebo e-mailem) do dalšího kola 
výběrového řízení, které proběhne 11. 5. 2018 v prostorách Základní školy Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628. Pokud 
nebudete kontaktováni do 10. 5. 2018, nepostupujete do dalšího kola výběrového řízení. Pokud budete vybráni, 
prosím, abyste si rezervovali ve svém diáři datum: pátek 11. 5. 2018, výběrové řízení bude probíhat během 
dopoledne. 
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