
Základní škola, Ostrava – Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace 
IČO: 70984727, tel.:59 691 05 85, 732 663 468 

 
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa 

 
 
Ředitelka Základní školy, Ostrava- Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace 
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: 
 
Druh práce:       vedoucí školní jídelny  
 
Platové zařazení: 8.platová třída  v souladu s nařízením vlády č.564/2006Sb., o  
                                    platových poměrech  zaměstnanců ve veřejných službách a správě,   
                                    přiznání osobního příplatku a příplatku za vedení dle zákona    
                                    č.262/2006Sb., zákoníku  práce. 
 
Místo výkonu práce: Školní jídelna při Základní škole, Ostrava-Poruba, Komenského 668 
 
Charakteristika vykonávané práce:  
 
Vedoucí školní jídelny řídí školní jídelnu včetně personálu, odpovídá za její provoz a plynulý 
chod. Odpovídá za dodržování hygienických předpisů a předpisů BOZP. Sleduje a kontroluje 
plnění spotřebního koše. Zpracovává měsíční rekapitulaci stravného včetně jeho vyúčtování, 
vede  přehledy o přeplatcích a nedoplatcích stravného, připravuje podklady pro rozpočty a 
kalkulace školní jídelny, připravuje podklady pro plnění kritických bodů, dbá na dodržování 
finančního limitu ve stravování, komunikuje s dodavateli, provádí objednávky, nákup 
potravin apod. Podrobný popis vykonávané práce tvoří samostatná pracovní náplň. 
 
Požadované vzdělání:   Střední  vzdělání   s maturitní zkouškou – zaměření ekonomika a  
                                      provoz stravování  
Jiné požadavky:    uživatelská znalost na PC (MS Office, Internet), znalost programu                                     
                                     VIS (stravování), důslednost, samostatnost, vstřícnost 
 
Předpokládaný nástup: Po ukončení výběrového řízení  - dohodou 
 
Požadované doklady:    

a) profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností, 
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, nebo doklad o jeho vyžádání 
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 
Přihláška musí obsahovat: 
Jméno a příjmení uchazeče,datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, 
číslo občanského průkazu 
 
Přihlášku a výše uvedené materiály  doručte na  podatelnu školy (sekretariát) do 23.března 
2012 v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení - neotvírat“, s uvedením adresy 
podavatele.Přihlášky po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny. 
 
V Ostravě-Porubě: 6.3.2012      Mgr.Jarmila Krejčířová 
         ředitelka školy 
   
 


