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       Výběrové řízení na pracovní pozici školník 
 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Jimramov, příspěvkové organizace,  vypisuje výběrové 

řízení na pracovní pozici školník. 

 
 

Místo výkonu práce: 

Základní škola a Mateřská škola Jimramov, p.o., Padělek 133, 592 42 Jimramov 

 

Kvalifikační kritéria: 

Odborné vzdělání technického zaměření ve využitelném oboru 

 

Pracovní náplň – zejména: 

 řídit, organizovat a kontrolovat práci uklízeček 

 dohlížet nad dodržováním školního řádu a pořádku ve škole a v jejím okolí 

 zajišťovat pořádek a čistotu v objektech školy a přilehlých prostorách 

 péče o sportoviště v areálu školy, částečná péče o zeleň v areálu školy (včetně sekání 

trávy) 

 údržba chodníků a komunikací v areálu školy 

 zajišťovat a provádět drobné opravy a údržby v objektech školy a přilehlých prostorách 

 odemykat a zamykat školu 

 obsluhovat vytápění školy 

 přebírat výsledky prací objednaných u odborných firem 

 

Požadavky: 

 všestranné dovednosti pro opravy a údržbu školní budovy, zařízení a zeleně v areálu 

školy 

 schopnost jednoduchých stavebních oprav, malířských, natěračských, instalatérských a 

zahradnických prací 

 manuální zručnost více řemesel 

 pracovitost, spolehlivost, zodpovědnost, organizační schopnosti, flexibilita, samostatnost 

 schopnost jednat s lidmi 

 morální předpoklady a trestní bezúhonnost 

 dobrý zdravotní stav 

 

Výhodou je: 

 praxe v oboru, řidičský průkaz A,B,C,T, svářečský průkaz aj. technické certifikáty 

 

Typ pracovní smlouvy: 

Smlouva na dobu určitou na 1 rok se zkušební dobou 3 měsíce s případným prodloužením 

pracovního poměru. 

 

Platové ohodnocení: 

Platové zařazení dle katalogu prací a délky započitatelné praxe. 
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Podání nabídky: 

Nabídka bude podána v českém jazyce písemně na adresu školy, případně osobně do ředitelny 

školy 

Lhůta pro podání nabídek do 1. kola končí 3. 4. 2023 ve 12:00 hodin. 

 

Nabídka musí obsahovat: 

 životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech 

 kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (originál uchazeč doloží při případném 

osobním pohovoru) 

 výpis z trestního rejstříku ne starší 3 měsíců 

 kontaktní údaje – telefon, e-mail 

 motivační dopis 

 souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění 

 

Další informace: 

 práce na 0,75 nebo plný úvazek 

 nástup nejlépe od 1.7.2023 

 uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí na výběrovém řízení 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

 odmítnout všechny předložené nabídky, a to bez uvedení důvodu 

 neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem 

 

Harmonogram výběru uchazeče: 

1. kolo – 3. 4. 2023  (hodnocení písemných nabídek a oslovení uchazečů, kteří budou 

vybráni pro 2. kolo) 

2. kolo – 14. 4. 2023  (osobní pohovory s vybranými uchazeči) 

 

Další případné informace podá ředitel školy Mgr.Michal Budig na tel. 602 560 768 nebo na email 

adrese michal.budig@zsjimramov.cz 

 

O výsledku 1. kola budou uchazeči informováni telefonicky 3. 4. 2023. 
 

 

 

 

 

  

V Jimramově dne 15. 3. 2023                                                    Mgr. Michal Budig                  

ředitel školy 
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