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Obec Střítež 

vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa  

KNIHOVNÍK/ICE V OBECNÍ KNIHOVNĚ  
 
místo výkonu práce Obecní knihovna Střítež 

platové podmínky 7. platová třída (podle dosaženého vzdělání) podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

a podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění  

pracovní doba 20 týdně (poloviční úvazek) 

termín nástupu:   prosinec 2015 na dobu neurčitou se zkušební lhůtou 3 měsíce dle § 35 zákoníku práce 

pracovní náplň Knihovník v knihovně zprostředkovává knihovnické a informační služby vlastní 

knihovny, knihoven oborově nebo regionálně příbuzných i národního systému 

knihovnických a informačních služeb jako celku uživatelům ve smyslu podpory 

čtenářství, vzdělávacích aktivit, spolupráce s rodiči, pedagogy a dalšími 

zainteresovanými subjekty. 

 Zajišťování přípravy a realizace výchovně-vzdělávacích akcí pro děti Základní školy a 

Mateřské školy Střítež – literární besedy, informační lekce, exkurze, workshopy, soutěže, 

přednášky apod. Specializované mimoškolní vzdělávání mládeže rozvíjející jejich znalosti a 

tvořivé schopnosti a systematicky doplňující školní výuku. Samostatná katalogizace podle 

standardů a metodik stanovených v knihovnách, profilování knihovního fondu podle složení 

čtenářů a jejich požadavků oblasti knihovny a složení obyvatelstva, vedení přírůstků a úbytků 

knihovního fondu, akvizice (objednání a nákup Knihovny Střítež, vypracování projektů pro 

získání dotací, statistické výkaznictví – deník a výkaz knihovny, návrh rozpočtu pro 

knihovnu, odpovědnost za správné nakládání s finančními prostředky podle platných právních 

předpisů a pokynů zřizovatele, půjčování knih, brožur i periodik v KS Clavius, 

bibliograficko-informační služby, meziknihovní výpůjční služby, evidence poplatků za 

služby, vedení pokladny, evidence čtenářů a databázi i lístkové formě, evidence výpůjčních 

lhůt a posílání upomínek, evidence dodaných knih a jejich označení, zprostředkování přístupu 

na internet, nástěnky a výzdoba v knihovně, hospodaření se svěřeným obecním majetkem, 

revize knihovny, specializovaný fond – polské oddělení literatury pro děti i dospělé. 

 

 

Požadavky:  

 vzdělání SŠ, vyšší odborné nebo VŠ, nejlépe se zaměřením na informační a knihovnické služby, neformální 

vzdělávání, pedagogiku volného času,  

 minimálně 1 rok praxe s dětmi a mládeží (i formou studentských projektů a stáží nebo dobrovolnickou činností) 

 ochota k dalšímu vzdělávání v oboru činnosti 

 aktivní znalost polského a anglického jazyka výhodou – přeshraniční spolupráce 

 výborná znalost práce na počítači (Word, Excel, e-mail, google a google nástrojů), znalost programu Clavius 

výhodou 

 organizační schopnosti, schopnost pracovat v týmu  

 časová flexibilita 

 morální a trestní bezúhonnost 

 obecně − spolehlivost a pracovitost, dobré komunikační schopnosti, odpovědnost a preciznost, řidičský průkaz 

skupiny B 
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Nabízíme:  

 kreativní práci a prostor pro seberealizaci 

 pružnou pracovní dobu 

Přihlašování do výběrového řízení 

Lhůta doručení přihlášek: v zalepené obálce do 9. listopadu do 16 hodin,  na přihlášky doručené po tomto termínu 

nebude brán zřetel. 

 

Přihláška musí být písemná a obsahovat tyto náležitosti: 

Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, adresu pro 

doručování, e-mail, č. telefonu, datum a podpis uchazeče. 

Přihláškou se rozumí samostatný dokument, který nelze nahradit údaji uvedenými např. v průvodním dopise, 

v životopise, či motivačním dopise. Formulář přihlášky je součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 1. 

 

K přihlášce připojte: 

 Strukturovaný životopis s údaji o dosavadní praxi a o odborných znalostech (uvádějte pouze relevantní informace) 

 Motivační dopis 

 Kopii dokladu o nejvyšším požadovaném dosaženém vzdělání 

 Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti (viz příloha č. 2), výpis z rejstříku trestů bude požadován pouze 

po vybraném uchazeči/ce 

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte v zalepené obálce na adresu:  

Obec Střítež 

739 59 Střítež 118 

na obálku napište své jméno a označte heslem „Výběrové řízení - knihovnice“. 

 

Upozornění 

 Kandidáta/ku bude vybírat výběrová komise z přihlášek doručených do 9. listopadu 2015. V případě, že výběrová 

komise doporučí přihlášku do dalšího kola, bude kandidát pozván k osobnímu pohovoru. Rozhodnutí výběrové 

komise bude uchazečům oznámeno e-mailem do 11. listopadu 2015. 

 Přihlášky se přijímají výhradně v tištěné podobě v zalepené obálce se všemi náležitostmi. Přihlášky bez všech 

požadovaných dokumentů nebo došlé e-mailem budou z výběrového řízení vyřazeny. 

 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoli v jeho průběhu nebo nevybrat 

žádného uchazeče.  

 Podáním přihlášky uchazeč/ka souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat 

s jeho osobními údaji. 

 

Další informace:  Veronika Mikulová, DiS., tel. 558 694 322, email: veronika.mikulova@obecstritez.cz 

 

 

Ve Stříteži dne 19.10.2015 

 

 

 

 

 

Miroslav Jaworek 

Starosta obce Střítež 
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