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VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA POZICI EKONOM – 

ÚČETNÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 
 
Druh práce: Ekonom – účetní základní školy a mateřské školy 
 
Místo výkonu práce: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Chlebovice, Pod      
                                    Kabáticí 107, příspěvková organizace 
 
 
 
 
Požadujeme:  

 ukončené středoškolské, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání ekonomického 
zaměření  

 dobrou orientaci ve školské ekonomické oblasti a účtování v příspěvkové organizaci 

 znalost účetního programu Fenix a praxe alespoň 5 let v oboru výhodou 
 
Náplň práce:  

 komplexní zpracování podvojného účetnictví příspěvkové organizace – všech 
organizačních složek, koordinace účtování o stavu, pohybu, a rozdílech majetku, 
závazků a pohledávek, o nákladech a výnosech, sestavování účetních výkazů, účetní 
závěrky 

 správa a inventarizace majetku 

 zpracování účetních a statických výkazů 

 tvorba, zpracování provozního rozpočtu pro jednotlivé součásti i za celek, kontrola a 
koordinace čerpání rozpočtů jednotlivých středisek 

 zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty 

 zařazování, odpisování majetku a sestavování odpisového plánu 

 provádění rozborů hospodaření a stanovení případných opatření 
 
Platové ohodnocení:  

 10. platová třída dle příslušného právního předpisu 
 
K přihlášce připojte: 

 strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o všech 
dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, 
vztahujících se k výkonu zaměstnání, 

 souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona 101/2000 Sb. 
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Termín nástupu: 1. 3. 2022 
 
Lhůta pro podání přihlášky do 1. kola končí: 5. 1. 2021 
 
Harmonogram výběru uchazeče 
     1. kolo 7. 1. 2021                                  - hodnocení písemných nabídek  
     2. kolo (datum upřesníme)                    - osobní pohovory s vybranými uchazeči 
 
Přihlášku zasílejte elektronicky na adresu: n.valkovicova@zschlebovice.cz 
 
Kontakt: Mgr. Nika Valkovičová, statutární zástupce 
 
 
 
 
 
V Chlebovicích  16. 12. 2021 


