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VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

Ředitelka Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové 
vyhlašuje výběrové řízení 

 
 
Název pracovní pozice: knihovník/knihovnice 
Délka pracovního poměru: doba určitá 1 rok s možností prodloužení 
Pracovní úvazek: 40 hodin týdně (tj. plný pracovní úvazek) 
Místo výkonu práce: městská knihovna v Moravské Třebové 
 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 

 státní občanství ČR, v případě cizího státního občana trvalý pobyt v ČR a splnění 

podmínek dle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 140/2001 Sb. 
 věk minimálně 18 let 
 bezúhonnost 

 
Požadavky: 

 minimálně úplné střední vzdělání s maturitou (zaměření na informační a knihovnické 

služby, pedagogiku nebo další humanitní obory výhodou) 
 organizační schopnosti a schopnost jednání s lidmi 
 samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, komunikativnost, kreativita, aktivní přístup 
 dobrá znalost práce s počítačem (Windows, MS Office) a orientace v prostředí 

internetu (vyhledávání informací) 
 výborná znalost české gramatiky 
 ochota vzdělávat se 
 praxe v oboru výhodou 
 znalost cizího jazyka (angličtina, němčina) výhodou 

 
Charakteristika vykonávané činnosti zejména: 

 samostatné zajišťování činnosti dospělého oddělení 
 příprava besed a lekcí informačního vzdělávání pro střední školy 
 podílení se na propagaci knihovny, psaní příspěvků do regionálních periodik 

 
Nabízíme: 

 platové zařazení dle vzdělání a praxe podle platných mzdových předpisů zákona – dle 
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 8. platová třída  
 pět týdnů dovolené 
 příspěvek na stravování 
 možnost seberealizace a vzdělávání 
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Další informace: 

 výběrová komise si vyhrazuje právo přizvat k ústnímu pohovoru pouze vybrané 
uchazeče 

 rozhodnutí bude uchazečům oznámeno elektronickou poštou 
 předpokládaný nástup je od 1. 11. 2015, případně dle dohody 
 výběrové řízení bude probíhat v měsíci září 2015  
 součástí ústního pohovoru bude ověření požadavků vypsaných v zadání výběrového 

řízení (viz výše) 
 vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu, nebo 

nevybrat žádného uchazeče 
 další informace poskytne Mgr. Lenka Greplová, tel. 461 316 971 
 pokud si uchazeči nevyzvednou zaslané dokumenty do konce září 2015, budou tyto 

materiály skartovány  
 
Uchazeč dodá: 

 přihlášku – přihláškou se rozumí samostatný doklad, který musí obsahovat: jméno, 
příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého 

pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní a e-mailový kontakt, datum a podpis 
uchazeče.  

 strukturovaný životopis – s důrazem na dosavadní zaměstnání a odborné znalosti a 
dovednosti 

 kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (nemusí být ověřená) + kopie 
dalšího relevantního odborného vzdělání uvedeného v životopise 

 motivační dopis – několika větami napište,  proč se ucházíte o práci v knihovně, proč 

by komise měla vybrat právě vás, co považujete za své přednosti, které byste jako 

zaměstnanec knihovny mohl uplatnit 
 podepsané čestné prohlášení uchazeče o bezúhonnosti (viz níže) 
 podepsané čestné prohlášení uchazeče o poskytnutí osobních údajů (viz níže) 

 
Doručení přihlášky: 

 obálku s přihláškou, životopisem, kopií dokladu o dosaženém vzdělání a podepsaným 

čestným prohlášením označte NEOTVÍRAT – PERSONÁLNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
 dodejte poštou do 20. 8. 2015 (rozhodující je podací razítko na poště) na adresu: 

 ředitelka MěK 
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové  

 Zámecké náměstí 185/1       
 571 01 Moravská Třebová 

 
nebo osobně do městské knihovny do 20. 8. 2015 do 15:00 hodin 
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Čestné prohlášení o poskytnutí osobních údajů 

 

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení, 

ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, dávám souhlas k jejich 

zpracování. 

 

Jméno, příjmení, datum narození: 

 

V ………………………………..…. dne…………...  vlastnoruční podpis 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení o bezúhonnosti 

 

Já (titul, jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště) …………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

čestně prohlašuji, že jsem v minulosti nebyl/a souzen/a za trestný čin a v současné době proti 

mně není vedeno žádné trestní stíhání. 

 

 

V ………………………………..…. dne…………….  vlastnoruční podpis 
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