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Věc:   Požadavky na pracovní pozici administrativní pracovník / pracovnice 

 

Základní škola Jablunkov hledá uchazeče na pracovní pozici administrativní pracovník / 

pracovnice s nástupem do zaměstnání  od 1. 1. 2020. 

Pracovní podmínky: 

1. uzavření pracovního poměru na dobu určitou do 31. 12. 2020 s možností prodloužení 

pracovní smlouvy na neurčito, 

2. výše pracovního úvazku 0,75 ze stanovené týdenní pracovní doby, tj. 30 hodin týdně, 

s možností další úpravy až na 1,00 dle potřeby organizace. 

3. pracovní doba – rovnoměrně rozložená – Po – Pá: 8.00 – 12.00 hod, 12.00 – 12.30 hod 

přestávka v práci, 12.30 – 14.30 hod, 

4. platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění, 8. platová třída, 

platový stupeň dle započitatelné praxe uchazeče, 

5. osobní ohodnocení na základě hodnocení vedoucího zaměstnance od 1. 4. 2020, možné 

mimořádné odměny dle hodnocení vedoucího zaměstnance 2 x ročně. 

6. zaměstnanecké benefity v podobě čerpání FKSP – fondu kulturních a sociálních potřeb, 

7. 25 dnů ročně řádné dovolené a další možnosti dle kolektivní smlouvy organizace. 

Požadovaná dokumentace: 

1. úplné střední vzdělání s maturitou – doložit kopii maturitního vysvědčení emailem, 

2. strukturovaný životopis – doložit kopii emailem, 

3. motivační dopis (důvod zaměstnání v organizaci, mezi jejíž hlavní úkoly patří vzdělávání 

žáků a spolupráce se zákonnými zástupci, odkaz na pracovní zkušenosti, v čem bude 

přínos Vaší osoby organizaci, aj.) – doložit kopii emailem. 

Zasláním požadovaných dokladů souhlasíte s poskytnutím osobních údajů organizaci dle 

platných právních předpisů o ochraně osobních údajů a evropské směrnice o GDPR. 

Dále požadujeme: 

1. výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců od data konání pohovoru – stačí doložit k uzavření 

pracovního poměru (nutnost bez zápisu), 

2. zdravotní způsobilost na pozici administrativního pracovníka / pracovnici, 
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3. znalost a dovednost pracovat s programy MS Office – Word, Excel, PowerPoint, cloudová 

služba Office 365 – Outlook – elektronická pošta, SharePoint, OneDrive, 

4. dovednost pracovat s internetovým prohlížečem, vyhledávání informací a jejich aplikace 

v praxi, 

5. dovednost jednoduchého vyúčtování školní akce nebo projektu menšího rozsahu, 

6. organizační schopnosti s přípravou zaměstnaneckých akcí. 

Výtah z náplně práce: 

1. vedení knihy faktur – příjem a zápis faktur, vedení agendy objednávek, 

2. administrativa – žádosti, formuláře, rozhodnutí, dokumentace ke správnímu řízení dle 

školského zákona, 

3. vedení a administrace školní matriky v elektronické podobě (Edupage.org) 

4. vedení a řešení školních a pracovních úrazů, komunikace se zákonnými zástupci, vedení 

knihy úrazů, 

5. vedení hlavní inventární knihy – majetek školy, 

6. kontrola plateb zákonných zástupců na podúčtech školy ve spolupráci s ekonomem školy, 

7. aktivní spolupráce s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy, aj. 

Požadovanou dokumentaci zašlete elektronicky na email pavel.kantor@zsjablunkov.cz 

do 25. 11. 2019, v předmětu zprávy uveďte „Administrativa – ZŠ Jablunkov“. Na základě 

hodnocení zaslané dokumentace oslovíme vybrané uchazeče k osobnímu pohovoru. 

Tato výzva nezakládá povinnost organizaci uzavřít pracovní smlouvu s některým z uchazečů. 

  

 S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

       ………………………………….. 

Mgr. Pavel Kantor 

                 ředitel školy 
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