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Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace 

 

 

 
  Váš dopis značky/ze dne   Naše značka   Vyřizuje   Příbor 

           MGP/00481/2019         Ke   11. března 2019 

 

 

Výběrové řízení na pracovní pozici uklízečka 

 

1. Identifikace zadavatele   

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace 

Jičínská 528, 742 58 Příbor 

IČ: 00601641 

oprávněná osoba: Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy 

právní forma: příspěvková organizace 

kontakt: 556 722 370; 730 189 028; kerekes@gypri.cz 

2. Vymezení předmětu výběrového řízení 
Obsazení pracovní pozice uklízečka. 

3. Místo výkonu práce 
Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, Jičínská 528, 742 58 Příbor 

4. Pracovní doba, pracovní náplň 
Pracovní doba je od 13:00 hodin do 21:30 hodin. Pracovní náplň zahrnuje zejména: 

– úklidové práce, stírání podlah, stírání prachu, vysávání, čištění nábytku; 

– čištění a desinfekce sociálních zařízení; 

– čištění oken a svítidel. 

5. Požadavky 
– státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území 

České republiky); 

– pracovitost, spolehlivost, zodpovědnost, organizační schopnosti, flexibilita, samostatnost; 

– schopnost jednat s lidmi; 

– morální předpoklady a trestní bezúhonnost; 

– praxe v oboru je výhodou; 

– dobrý zdravotní stav. 

6. Typ pracovní smlouvy 

 Smlouva na dobu určitou na dva roky se zkušební dobou 3 měsíce s případným prodloužením 

pracovního poměru. 
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7. Platové ohodnocení 
Platové zařazení dle katalogu prací (nařízení vlády č. 222/2010 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů) a délky započitatelné praxe (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů). 

8. Podání nabídky 

Nabídka bude podána v českém jazyce písemně na adresu zadavatele. 

Lhůta pro podání nabídek do 1. kola končí 12. 4. 2019 v 10:00 hodin. 

Nabídka musí obsahovat: 

a) životopis s údaji o dosavadních zaměstnavatelích a odborných znalostech a dovednostech 

 (přiložené kladné reference bývalých zaměstnavatelů jsou výhodou); 

b) kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; 

c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; 

d) kontaktní údaje – telefon, e-mail; 

e) strukturovaný životopis; 

f) souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 

9. Další informace 
– práce na plný úvazek 

– nástup od 1.5.2019 (případně dle dohody) 

– uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí na výběrovém řízení 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

– odmítnout všechny předložené nabídky; 

– neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem. 

10. Harmonogram výběru uchazeče 
 1. kolo – 12. 4. 2019 (hodnocení písemných nabídek) 

 2. kolo – 16. 4. 2019 (osobní pohovory s vybranými uchazeči) 

O výsledku 1. kola budou uchazeči informováni telefonicky 15. 4. 2019. 

 

 

 

 

 

 

                Mgr. Pavel Kerekeš 
                  ředitel školy 
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