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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 1/2021 

 
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 – Dejvice, Studentská 10, 

zastoupený ředitelem Ing. Janem Kosekem, 
vyhlašuje dne 18.1.2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

na pozici vedoucí školní jídelny (Kód 2.05.06 PROVOZÁŘ). 
 
Sjednaný druh práce:  vedoucí školní jídelny s celodenním provozem v 8. platové třídě 
 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:  

 
a)  fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let; 
b)  občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České 

republice, který ovládá plně český jazyk; 
c)  způsobilost k právním úkonům;  
d)  bezúhonnost. 

 
Požadavky na uchazeče o pracovní pozici:  
 

a) úplné střední odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání (střední hotelová škola, 

střední škola společného stravování, střední ekonomická škola, studijní obor 

kuchař/číšník); 
b) orientace v oblasti znalosti zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon); 
c) znalost vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních 

a školských účelových zařízeních; 
d) znalost vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování; 
e) znalost trendů racionální a zdravé výživy, normování a kalkulace stravy, 

sestavování jídelníčků; 
f) znalost práce na PC na uživatelské úrovni (MS Office, Internet), schopnost pracovat 

s PC programem pro školní stravování od firmy VIS Plzeň; 
g) komunikační schopnosti, včetně velmi dobrých vyjadřovacích schopností 

v písemném i mluveném projevu (komunikace se školskou veřejností a se 

zákonnými zástupci žáků); 
h) schopnost vést a řídit tým kuchařek, pečlivost a zodpovědný přístup k plnění úkolů; 
i) zastoupení pozice kuchař/kuchařka ve školní jídelně v případě nepřítomnosti 

kuchaře/kuchařky (výpomoc – výdej surovin ze skladu, vaření, výdej jídel ve 

výdejně ŠJ); 
j) stačí kratší, ale prokazatelná praxe v oboru. 
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Výše pracovního úvazku: úvazek 1,0  
 
Platové ohodnocení: 8. platová třída  
 

Náplň práce: dle přílohy k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění  
(2.05.06. PROVOZÁŘ):  

 Organizace provozu velkokapacitního stravovacího zařízení včetně 

zajišťování jeho technického vybavení a údržby, ekonomické 

agendy, stanovování technologických postupů a zajišťování jejich 
dodržování včetně kontroly dodržování hygienických předpisů.  

 Spolupráce s dodavatelskými organizacemi při projednávání 

smluv, přebírání dodávek zboží, zajišťování a dodržování 

programu odpadového hospodářství. 
 Porovnávání cen a složení stejných výrobků od různých dodavatelů 

a optimalizace jejich výběru dle aktuální situace na trhu; 
 Objednávání zboží k přípravě a realizaci výroby stravy dle 

osvědčených postupů klasické české kuchyně bez využívání 

polotovarů a výroby jídel zařazených do kategorie moderní a zdravé 

životosprávy; 
 Práce se stravovacím programem VIS Plzeň; 
 Vedení týmu školní kuchyně a spolupráce s vedoucí kuchařkou; 
 Spolupráce s ekonomickým úsekem organizace. 

 
Pracovní doba:  PO až PÁ od 8:00 h – do 16:30 h, nebo dle dohody.  

Pracovní doba je pravidelná.  
 
 
Předpokládaný nástup: dle dohody, vždy však k 1. nebo 15. dni v měsíci  
 
Postup uchazeče v případě zájmu přihlásit se do výběrového řízení: 
 
Uchazeč(ka) podá přihlášku k výběrovému řízení, kterou se rozumí samostatný doklad, který 

bude obsahovat: 
a) jméno, příjmení, titul;  
b) datum a místo narození;  
c) státní příslušnost;  
d) místo trvalého pobytu; 
e) číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 

občana);  
f) datum a podpis.  

 
K přihlášce je nutno připojit: 
 

a) životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních  
a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se praxe,  

b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená 

kopie), u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 

vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží 

se bezúhonnost čestným prohlášením, 
c) doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie). 

 



Proč se do výběrového řízení přihlásit? 
 Zajímavá a přitom odpovědná práce ve školském zařízení s mládeží; 
 čisté pracovní prostředí v lokalitě u Dejvického náměstí v Praze 6 blízko 

stanice metra „A“ Dejvická; 
 útulná kancelář pro dva provozní, úzce spolupracující zaměstnance, velmi 

dobře vybavená varna i jídelna s využitím moderních technologií (noční 

vaření apod.) a dostatečně velké skladové prostory;  
 sociální zázemí pro zaměstnance na vysoké úrovni; 
 pět týdnů dovolené;  
 slušné finanční ohodnocení s předpokládaným dalším růstem mezd 

nepedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních (8. PT:  
základní tarif dle praxe a platového stupně do 26.830,- Kč/měsíc + příplatek 

za vedení + nenárokové složky platu, tj. osobní příplatek a pololetní 

odměny);  
 přátelské prostředí v kolektivu zaměstnanců;  
 závodní stravování za dotované ceny zaměstnavatelem; 
 za předpokladu, že bude vše fungovat, může si zaměstnanec dohodnout se 

zaměstnavatelem některý den v týdnu práci z domova. 

 
Obálku prosím adresujte: 
 
Domov mládeže a školní jídelna  
Ing. Jan Kosek – ředitel 
Studentská 10, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
 
Obálku označte slovy: „Výběrové řízení“  
 
Zahájení 1. kola výběrového řízení (při účasti více uchazečů) bude 15.2.2021. 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho 

průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. 
 
                                                                          Ing. Jan Kosek – ředitel organizace 


