
Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice,  
příspěvková organizace 

se sídlem Žalhostice 126, PSČ 411 01 Žalhostice 
IČO 72745096 

 

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI ÚČETNÍ  

MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽALHOSTICE, příspěvkové organizace 

Požadavky: 

1) Minimálně středoškolské ekonomické vzdělání. 

2) Praxe v účetní oblasti, reference za posledních 5 let, živnostenský list 

3) Cenová nabídka za poskytované služby 

4) Znalost obecné problematiky účtování v souladu s platnou legislativou České 
republiky. 

5) Znalost účtování příspěvkových organizací resp. znalost předpisů a účtování  
pro účetní jednotky, u kterých hlavní předmětem činnosti není podnikání výhodou. 

6) Znalost problematiky mzdového účetnictví a personalistiky. 
7) Obecná znalost práce na počítači, nutná znalost práce s aplikacemi WORD, EXCEL, KEO 

(účetní program)  
8) Znalost dotační problematiky výhodou. 
9) Trestní bezúhonnost. 

 
Pracovní náplň: 

1) Vedení podvojného účetnictví pro hlavní a doplňkovou činnost. 

2) Zpracování mezd. 

3) Zpracování rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy pro příspěvkové organizace. 

4) Zpracování podkladů pro daňové přiznání, vyúčtování zálohové a srážkové daně 

v termínech pro finanční úřad. 

5) Zpracování podkladů pro výroční zprávy o hospodaření, podkladů pro vyúčtování dotací 

a příspěvků. 

6) Zpracování podkladů pro inventarizaci v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb.  

o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů. 

7) Zpracování vnitřních účetních směrnic. 

8) Zpracování finančního plánu organizace a sledování jeho čerpání. 

9) Zpracování statistických výkazů a všech ostatních výkazů, které požaduje zřizovatel 

organizace. 

10) Provádění archivace účetních písemností. 

 

Platové podmínky: budou stanoveny po dohodě při ústním pohovoru 

Předpokládaný nástup: 30. 6. 2016 (jiný termín po dohodě při ústním pohovoru). 

Termín pro podání přihlášek: 

Přihlášku do výběrového řízení, strukturovaný profesní životopis, kopie dokladů o dosaženém 

vzdělání a výpis z rejstříku trestů zaslat na adresu Masarykova základní škola a mateřská škola 

Žalhostice, Mgr. Vladimír Fiedler, Žalhostice 126 nebo osobně předat na ředitelství ZŠ Žalhostice 

do 2. 6. 2016 do 14.00 hodin. 

Výsledky 1. kola výběrového řízení budou uchazečům oznámeny písemně do pátku 16. 6. 2016. 

2. kolo výběrového řízení (osobní pohovor) se uskuteční 17. 6. 2016 od 08,30 hodin v ředitelně 

ZŠ Žalhostice. 

V Žalhosticích 10. května 2016                                  Mgr.Vladimír Fiedler 

                                                                                         ředitel školy 


