
 
              Základní škola a Mateřská škola Knínice, příspěvková organizace  
                           679 34 Knínice 210                                         tel.: 515 556 142 

                 http://www.zskninice.cz                     e-mail: info@zskninice.cz 

  
 IČO: 62073061         Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Boskovice 

            číslo účtu: 153 403 812 / 0300 

 

 

 

 

Oznámení o výběrovém řízení na pracovní pozici školníka 
 

 
Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Knínice, příspěvková 

organizace, 679 34 Knínice 210, vyhlašuje výběrové řízení na pozici školníka. 

 

Termín nástupu na pozici školníka je 1. 2. 2022 

 

 

Kvalifikační požadavky a předpoklady: 

 

- minimálně výuční list 

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

odolnost, organizační schopnosti, zručnost 

- schopnost jednoduchých stavebních oprav, malířských, natěračských, instalatérských  

a zahradnických prací 

- schopnost jednat s žáky, rodiči, kolegy 

- morální předpoklady a trestní bezúhonnost 

- dobrý zdravotní stav 

- řidičský průkaz výhodou 

 

Náplň práce: 

 

- 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 stavebních a údržbových prací objednaných u odborných firem 

 

Nabízíme: 

 

- příjemné zázemí, pohodový kolektiv 

- různorodou práci 

- plný pracovní úvazek (1,0) 

- platové ohodnocení podle platných právních předpisů (platová třída 5), možnost 

nenárokových složek platu (osobní, odměny) 

- 200 hod dovolené za kalendářní rok 

- příspěvek na stravování 

- benefity z FKSP 

http://www.zskninice.cz/
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Zadavatel si vyhrazuje právo: 

 

- neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem - výsledek výběrového řízení nezakládá právní nárok 

na uzavření pracovní smlouvy 

- výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit 

 

 

 

 

Termín doručení přihlášky k výběrovému řízení je do 14. 10. 2021 do 12:00 hod. 

 

Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené v oznámení o výběrovém řízení, budou 

pozváni k osobnímu pohovoru prostřednictvím e-mailu. Předpokládaný termín pohovoru je 

25. 10.  2021 

Požadované osobní materiály budou po ukončení výběrového řízení, vráceny zpět na adresu uvedenou 

uchazečem v přihlášce k výběrovému řízení.                                      

 

Písemnou přihlášku do výběrového řízení zašlete, nebo osobně doručte do kanceláře Základní školy a 

Mateřské školy Knínice, příspěvkové organizace, 679 34 Knínice 210, paní Plesková. Případné dotazy 

na níže uvedených kontaktech.  

 

Obálku označte v levém horním rohu „školník - výběrové řízení“. 

 

K přihlášce připojte: 

 

- Životopis s kontaktními údaji, údaji o vzdělání, kurzech, dovednostmi, zájmy 

- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

- Výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce, originál) 

- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, 

ve smyslu V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) Č. 2016/679 (GDPR) 

a zákona 110/2019 Sb. 

 

 

 

Mgr. Jitka Vaňková 

ředitelka školy 

tel. 607 185 536 

jitka.vankova@zskninice.cz 
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