
Výběrové řízení na pracovní pozici pracovník pro výdej stravy v mateřské škole 

 

Identifikace zadavatele 

Základní škola a Mateřská škola Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace 

Višňové 228 

671 38 Višňové 

IČ: 71001476  

Oprávněná osoba: Mgr. Jiří Beran, ředitel školy 

Kontakt: 515 339 120, info@zsvisnove.eu  

 

Vymezení předmětu výběrového řízení 

Pracovník pro výdej stravy v mateřské škole 

 

Místo výkonu práce 

Základní škola a Mateřská škola Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace, Višňové 228, 

671 38 Višňové – součást školní jídelna + Višňové 127 – výdejna v MŠ 

 

Kvalifikační kritéria 

Střední odborné vzdělání. 

 

Pracovní náplň 

Pomocné práce v kuchyni 

 čištění ovoce a zeleniny, přípravné práce 

 umývání a ukládání nádobí 

 plnění jídlonosičů 

 odvoz stravy do výdejny v MŠ  

 

Práce ve výdejně v MŠ 

 výdej jídla 

 mytí a úklid nádobí  

 odvoz várnic a ostatního nádobí do kuchyně 

 úklid výdejny (mimo mytí podlahy) 

 

Požadavky 

 Spolehlivost, odpovědnost, samostatnost, flexibilita. 

 Morální a právní bezúhonnost. 

 Příjemné vystupování, přátelský vztah k dětem. 

 

Typ pracovní smlouvy 

Smlouva na dobu určitou na jeden rok se zkušební dobou 3 měsíce. 

 

Platové ohodnocení  

Platové zařazení dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb. (katalog prací) a nařízení vlády č. 341/2017 

Sb., (příloha č. 1) - 3. platová třída (16 600 Kč – 18 390 Kč) -  podle délky započitatelné praxe. 



Podání nabídky  

Nabídka bude podána v českém jazyce, elektronickou poštou na adresu zadavatele: 

info@zsvisnove.eu, poštou, osobně v ředitelně školy. 

 

Lhůta pro podání nabídek končí 10. 8. 2020 v 7.00 hodin. Rozhoduje datum dodání, ne 

podání k poštovní přepravě! 

 

Nabídka musí obsahovat: 

Kopii osvědčení dokládající splnění kvalifikačních předpokladů (vysvědčení, výuční list). 

Kontaktní údaje. 

Strukturovaný životopis. 

 

Další informace  

Práce na úvazek 1,0. 

Stálá pracovní doba, jednosměnný provoz. 

Nástup od 1. 9. 2020.  

 

Harmonogram výběru uchazeče  

1. kolo 11. 8. 2020 (hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí).  

2. kolo od 12. 8. 2020, o postupu do 2. kola výběrového řízení budou uchazeči informováni 

11. 8. 2020 telefonicky, formou pozvánky k osobnímu pohovoru.  

 

 

 

 

Ve Višňovém dne 21. července 2020   Mgr. Jiří Beran v. r., ředitel školy 

 

 


