
 

__________________________________________________________________________________ 

Základní škola Bučovice 710, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního 

místa: 

Účetní 

Popis volného pracovního místa 

Pracovní pozice:  účetní 

Úvazek:   plný úvazek 

Směnnost:   jednosměnný provoz 

Pracovní poměr:  na dobu neurčitou 

Nástup dne:   3. ledna 2018 

Místo výkonu práce:  ZŠ Bučovice 710 

Platové zařazení:  dle nařízení vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech  

    zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a dle 

    nařízení vlády č.222/2010 Sb., katalog prací a kvalifikační  

    předpoklady v platném znění 

Náplň práce:   1. Samostatné účtování na uceleném úseku účetnictví, například 

    majetku, pohledávek a závazků, na úseku zúčtovacích vztahů k  

    odběratelům, dodavatelům a zaměstnancům a zúčtovávání daní a 

    dotací, na úseku finančních prostředků a zdrojů, pohledávek a  

    závazků. Sledování a evidování pohybu finančních operací a stavu 

    finančních prostředků na bankovních účtech a kontrola bankovních 

    zůstatků a hotovosti. Provádění platebního a zúčtovacího styku s 

    bankou. Provádění oprav v účetních dokladech.  

    2. Samostatné  zajišťování agendy daně z příjmu, daně z přidané 

    hodnoty a zajišťování daňového řízení se správcem daně.  

    3. Zajišťování inventarizace majetku a závazků.  

    4. Další související úkony 

 

Požadavky:   Min. SŠ s maturitou 

    praxe výhodou 



    spolehlivost, flexibilita, pečlivost, důslednost, zodpovědnost,  

    samostatnost, komunikativnost, kladný vztah k dětem 

    dobrý písemný projev 

    znalost práce na PC 

    řidičský průkaz skupiny B 

Náležitosti přihlášky: 

• jméno, příjmení 

• datum a místo narození 

• státní příslušnost 

• místo trvalého pobytu 

• číslo občanského průkazu 

• telefonní spojení 

• e-mailovou adresu 

• datum a podpis uchazeče 

• souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení dle zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 

 

K přihlášce doložte: 

• strukturovaný životopis včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech 

• výpis z Rejstříku trestů-originál (ne starší než 3 měsíce) 

• kopie dosaženého vzdělání 

 

Přihlášku s uvedenými doklady zasílejte do 10.11.2017 na adresu: 

Základní škola Bučovice 710, příspěvková organizace 

Školní 710 

685 01 Bučovice 

Obálku označte: Výběrové řízení - účetní-neotevírat 

Kontaktní osoba: 

Mgr. Aleš Navrátil 

Tel.: 773 646 210 

E-mail.: aldanavratil@seznam.cz 

 

V Bučovicích dne 31.10.2017 

Mgr. Aleš Navrátil, ředitel školy 

 


