
 

Výběrového řízení 

na pozici školníka – správce budov na Základní škole M. Choceňského, Choceň, 
se sídlem Mistra Choceňského 211, Choceň. 

 

Termín podání přihlášky k výběrovému řízení je do 8.2.2021 do 12,00 hod.  

Uchazeči, kteří splní předpoklady pro pracovní pozici, budou pozváni k výběrovému řízení, které proběhne 

15.2.2021, s ohledem na případné podání výpovědi nově nastupujícího školníka u současného zaměstnavatele. 
 

Přihlášku do výběrového řízení zašlete, nebo osobně doručte do kanceláře Základní školy M. Choceňského, Choceň, 

Mistra Choceňského 211, 565 01  Choceň. 
Obálku označte v levém horním rohu „školník - správce budov - výběrové řízení“ 

 

Přihláška bude obsahovat : 
- Strukturovaný životopis a kontaktními údaji 

- Motivační dopis 

- Kopii dosaženého vzdělání 

- Výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce, originál) 
- souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění 

 

Termín nástupu na pozici školníka je 1.5.2021. 
 

Kvalifikační požadavky a předpoklady: 
- minimálně výuční list 

- časová flexibilita, samostatnost, pracovitost, spolehlivost, zodpovědnost, psychická odolnost, organizační 

schopnosti,  
- schopnost jednoduchých stavebních oprav, malířských, natěračských, instalatérských a zahradnických prací 

- manuální zručnost více řemesel 

- schopnost jednat s lidmi a žáky 
- morální předpoklady a trestní bezúhonnost 

- dobrý zdravotní stav 

Náplň práce: 
- řízení, organizování a kontrolování práce uklízeček 

- dohled nad dodržováním školního řádu a pořádku ve škole a v jejím okolí 

- zajišťování pořádku a čistoty v objektech školy a přilehlých prostorách 

- péče o zeleň v areálu školy (včetně sekání trávy) 
- údržba chodníků a komunikací v areálu školy 

- zajišťování a provádění drobných oprav a údržby v objektech školy a přilehlých prostorách 

- odemykání a zamykání školy 
- obsluha vytápění školy 

- přebírání výsledků prací objednaných u odborných firem 

 

Nabízíme: 
platové ohodnocení podle platných právních předpisů (platová třída 6), platový stupeň dle započitatelné praxe, 

příplatek za vedení, 

plný pracovní úvazek (1,0), 
200 hod dovolené za kalendářní rok, 

příspěvek na stravování, 

benefity z FKSP. 
 

Zadavatel si vyhrazuje právo:  
- odmítnout všechny předložené nabídky, a to bez uvedení důvodu 

- neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem 
- výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit. 

 

Další informace podá: Denisa Březinová, tel. 731 000 283 
 

 

 


