
Vedúca školskej jedálne 

Základná škola s materskou školou 

Počet voľných pracovných miest:  

1  

Miesto výkonu práce: 

• Žirany 

• okres Nitra 

Žirany  394 

951 74 

Kontaktná osoba: 

• Mgr. Henrieta Šimeková 

riaditeľka školy 

tel.: +4210910903465 

zsmszirany@centrum.sk 

Dátum nástupu: 

25. 8. 2017 

Dátum  ponuky: 

7. 8. 2017 

Pracovný a mimopracovný pomer: 

pracovný pomer na  určitý čas počas zastupovania   

Pracovná oblasť: 

Gastronómia 

Informácie o sprostredkovaní: 

Spôsob sprostredkovania vhodných zamestnancov nasledovnou formou: 

pohovor 

 

 

 

 



Poslať životopis  

Údaje o pracovnom mieste 

Náplň (druh) práce 

vedúca š. jedálne na 100% úväzok  

Pracovné podmienky 

• Pracovný čas: od 7:00 do 15:00 

• Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim 

Požiadavky na zamestnanca 

Požadované vzdelanie 

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore spoločné stravovanie 

 (Stredná hotelová škola, Stredná škola spoločného stravovania, Stredná priemyselná škola 

potravinárska a podobne) 

Dĺžka praxe 

aspoň 2 roky 

Údaje o zamestnávateľovi 

Obchodné meno: 

Obec Žirany 

IČO: 00308706 

Prevádzka:                                                                                                                               

Základná škola s materskou školou 

 

Internetová adresa:  

zsmszirany@centrum.sk 

Telefón:+4216318237 

Charakteristika: 

Sme škola bez právnej subjektivity . Zriaďovateľom je Obec Žirany, Žirany 194. ZŠ,MŠ, 

ŠKD  a školská jedáleň  sa nachádza v jednej budove ako útvar ZŠ s MŠ a poskytuje 

predprimárne a primárne  vzdelávanie. Základná škola poskytuje žiakom primárne 

vzdelávanie pre 1. stupeň (neplnoorganizovaná ZŠ) a jej súčasťou je aj školský klub detí. 

Adresa prevádzky: 

• Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda 

• Žirany 394 

• Žirany 

• Slovensko 

Hlásiť sa je možné u riaditeľky školy do 18.08.2017 do 12.00 hod. 
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Iné  požiadavky na uchádzačov:  

- Organizačné a komunikačné schopnosti, 

- Znalosti z ekonomiky ohľadne fakturácie a účtovania 

- Znalosť normovania stravy a zostavovania jedálnička 

- Samostatnosť, spoľahlivosť a flexibilita, 

- Práca s počítačom, 

- Zdravotná spôsobilosť, 

- Bezúhonnosť , 

- Prax je výhodou. 

Zoznam požadovaných dokladov:  

1. Doklad o dosiahnutom stupni vzdelania vo fotokópii, 

2. Životopis, 

3. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
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