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Výběrové řízení 
 

Základní škola a Mateřská školy Hora Svaté Kateřiny vypisuje výběrové řízení na  

 
vedení účetnictví příspěvkové organizace a zpracování 

mzdového účetnictví s těmito požadavky: 
 

Druh služby:  vedení účetnictví příspěvkové organizace a zpracování mzdového účetnictví 
Místo výkonu práce: externě s požadavkem konzultací min. 1x týdně v sídle školy na adrese: 
Základní škola a Mateřská školy Hora Svaté Kateřiny , okr. Most, nám. Pionýrů 1, Hora Svaté 
Kateřiny 
 

Požadujeme:  
· Znalost podvojného účetnictví a účetnictví příspěvkových organizací  
· praxe vedení účetnictví příspěvkové organizace, ideálně ZŠ minimálně po dvě účetní 
období, v přihlášce do výběrového řízení požadujeme vypsat klientské reference 
· Znalost zákonných norem týkajících se příspěvkových organizací  
· Praxe při tvorbě rozpočtů a finančních plánů  
 
Obsah služby:  
· Kompletní vedení účetnictví organizace 
· Zpracování mezd (zpracování podkladů, výpočet složek mzdy, příkaz k úhradě, 
kontrola osobních údajů apod.) 
· Zpracování účetní závěrky - inventura, uzávěrka dat, tvorba rozvahy, výsledovky a  
· příloh k účetní závěrce,  
· Zpracování účetních dat na úrovni středisek a zdrojů  
· Zpracování daňových přiznání 
· Vyúčtování všech projektů a dotací - finanční část  
· Tvorba rozpočtů, sledování čerpání rozpočtu,  
· Průběžné finanční, ekonomické zprávy a rozvahy  
· Zajištění styku s bankami, FÚ, OSSZ, zdravotními pojišťovnami  
· Korespondence s úřady, odběrateli, dodavateli  
· Práce s datovou schránkou  
· Spolupráce při inventarizaci majetku  
 
Přihláška do výběrového řízení:  

1. Stručné přestavení společnosti/ OSVČ 
2. Klientské reference 
3. Doklady o kvalifikaci 
4. Cenová nabídka 

 



Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny 

nám. Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most 

 

 

Přihlášky zasílejte na adresu: Základní škola a Mateřská škola Hora Svaté Kateřiny, nám. 
Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny, 435 46, nebo na email: reditelna@zskaterina.cz  do 15. 12. 
2021. 
 
Zahájení činnosti od 1. 1. 2022 
 
V Hoře Svaté Kateřiny dne 25. 11. 2021  
Mgr. Bc. Jana Kubičinová 
ředitelka školy  
Tel: 736 633 329 

Mail: reditelna@zskaterina.cz 

 

 

 

 

 


