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Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice,  
příspěvková organizace 

 
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení pracovní pozice 

finanční účetní 
 

Požadované vzdělání: středoškolské vzdělání MZ v oboru účetnictví nebo ekonomika  
 

Požadované znalosti: znalost podvojného účtování  

 znalost práce na PC (programy Office-Word, Excel; Internet) 

 znalost příslušných legislativních norem (zejména zákon č.563/1991 Sb., 

 o účetnictví v platném znění, zákon č.235/2004Sb., o dani z přidané 

 hodnoty v platném znění) 

Jiné požadavky:  trestní bezúhonnost 

 praxe v oboru 

 důslednost, spolehlivost, odpovědnost, samostatnost, komunikativnost, 

 flexibilita a loajalita, aktivní přístup k řešení problémů, ochota dále 

 se vzdělávat 

Výhodou:  znalost účetnictví v oblasti školství  

 možnost průběžného zaučování ještě před uzavřením pracovního 

 poměru 

 řidičský průkaz sk. B. 

 

Předpokládané datum nástupu: 1.4. 2023 
 

Výše úvazku:  1,00 (40 hod./týdně) 

Pracovní poměr:  doba určitá - možnost prodloužení na dobu neurčitou 

Místo výkonu práce: Nemocniční 117/11, Město Albrechtice 793 95 

Rozsah činnosti:  v souladu s Nařízením vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve 

 veřejných službách a správě v platném znění – položka katalogu 

 prací 1.02.03 Účetní 

Platové zařazení:  v souladu s NV č.341/2017 Sb., o platových poměrech 

 zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění  

 9. plat. třída, plat. stupeň dle dosažené praxe  
 

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášky:  do 31.1.2023 (do 15.00 hod.) buď osobně na sekretariát 

školy, nebo poštou na adresu:  

Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace,  

Nemocniční 117/11, Město Albrechtice 793 95 

Uzavřenou obálku označte nápisem VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ FÚ a vypište adresu odesílatele. 
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Požadované dokumenty pro výběrové řízení: 

strukturovaný životopis, 

ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce), 

podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:  

„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení (jméno a 

příjmení, datum narození, vlastnoruční podpis) dávám, ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů v platném znění, souhlas k jejich zpracování.“ 

 

Další informace: 

Součástí výběrového řízení budou ústní pohovory. Po ukončení příjmu přihlášek budou uchazeči 

informováni o termínu konání ústních pohovorů. 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

Nevyžádané doklady s osobními údaji budou v souladu se zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů v platném znění, po skončení výběrového řízení skartovány, pokud si je uchazeči 

nevyzvednou osobně, nebo nepožádají o jejich vrácení poštou do 14 snů od skončení výběrového 

řízení. 

 

V případě dotazů informace poskytne:  

Ing. Leona Králová; tel.: 733 595 530, 554 652 631; e- mail: ekonom@souzma.cz   

 
 
Datum zveřejnění: 16. ledna 2023 
 
 
 

 

 

 

Ing. Lenka Metzlová v.r. 

ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 


