
Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace 
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

Ředitel Gymnázia, Velké Pavlovice, Pod Školou 10 

vyhlašuje výběrové řízení na místo  

 
školníka  

s místem výkonu práce Pod Školou 10, Velké Pavlovice. 

Předpoklady 

a požadavky: 

  

  

  

  

  

  

kvalifikační předpoklady • Střední odborné vzdělání nebo výuční list   
• Očekává se obor, který má vztah k náplni práce školníka 

požadavky • Manuální zručnost – schopnost provádět drobné opravy 

elektrické instalace, opravy a výměny zámků, opravy 

kovových částí nábytku a zařízení, opravy zavírání oken  

a dveří, opravy školních lavic a nábytku, menší opravy 

vodoinstalací a zařizovacích předmětů, opravy obkladů  

a dlažeb, údržba sportovního areálu aj.  
• Časová flexibilita, vstřícnost, spolehlivost  
• Přezkoušení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. (§6), řidičské 

oprávnění skupiny B a svářečský kurz výhodou  
• Trestní bezúhonnost 

praxe • 3 roky v zaměstnáních, která mají vztah k náplni práce 

školníka 

Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu Gymnázium Velké Pavlovice,  

Pod Školu 10, 691 06 Velké Pavlovice nebo přineste osobně nejpozději do 30. dubna 2021; kontaktní 

pracovník – PaedDr. Kropáč Vlastimil, telefon 519 428 248. 

Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády o 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 

v platném znění, 5. platová třída  

Termín nástupu:     od 1. července 2021 nebo dle dohody 

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo 

trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 

státního občana), telefonní spojení, datum a podpis. 

K přihlášce připojte:      

• strukturovaný profesní životopis, 

• originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních 

příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; 

pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným 

prohlášením, 

• originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

• souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového 

řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami; bez nich není Vaše 

přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené 

pracovní místo. 

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

        PaedDr. Kropáč Vlastimil 

                ředitel školy 


