
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 
17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava-Poruba 

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa 
účetní 

Charakteristika druhu práce: 
Účtování jednotlivých agend hlavní a doplňkové činnosti. 
Kontrola účetních závěrek a výkazů. 
Účtování daně z přidané hodnoty. 
Zpracování inventarizace majetku a závazků za účetní jednotku. 

Požadovaná znalost: 
• podvojného účetnictví , 

• zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví včetně prováděcích právních předpisů a českých 
účetních standardů, 

• zákona č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

• zákona č . 320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve veřejné správě . 

Požadované vzdělání: 

• minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou (výhodou maturitní zkouška ekonomického 
směru) , 

• praxe v oboru min. 3 roky (výhodou praxe v příspěvkové organizaci školského zařízení). 

Kvalifikační a osobní předpoklady: 
• výhodou znalost ekonomického softwaru PREMIER, 
• zdravotní způsobilost, 

• trestní bezúhonnost (Výpis z evidence rejstříku trestů) , 

• uživatelská znalost práce na PC (Excel, Word), 
• spolehlivost, 
• zodpovědnost, 

• samostanost, flexibilita, 
• ochota dále se vzdělávat. 

Platové zařazení: 

Platové zařazení je v souladu s nařízením vlády č . 222/201 O Sb. , o katalogu prací ve veřejných službách 
a správě - 9. platová třída . 

Konkrétní platové zařazení v rámci 9. platové třídy je odvislé od počtu let započitatelné praxe. 



Platové podmínky jsou v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozděj ších 
právních předpisů a nařízením vlády č. 341 /2017 Sb. , o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, ve znění pozděj ších právních předpisů . 

Předpokládaný nástup: 1.3.2020 nebo dle domluvy 

Požadované dokumenty: 
1. Strukturovaný životopis s údaji o dosaženém vzdělání a přehledem praxe . 

2. Kop ie dokladů o dosaženém vzdělání. 

3. Výpis z Rejstříku trestů (eventuá l ně doložit dodatečně u výběrového řízen í ). 

Doručení dokumentů: 

• poštou nebo osobně na sekretariát školy, Obálku označte textem : Výběrové řízení - účetní. 

• elektronicky e-mailem: sszm@po-msk.cz, Předměte-mailu : Výběrové řízení - účetní. 

V případě zájmu o uvedenou pracovní pozici zašlete požadované dokumenty nejpozději 

do 31. 1. 2020. 

Kontaktní pracovník: Mgr. Jaromíra Krnáčová, vedoucí ekonomického úseku 
tel. 596 909 31 4 

Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách organizace 

www.skolspec.cz. 

,li 
Ing. R_e dovan Mare. z 

ředitel školy 


