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                                   Městské středisko kultury a sportu  

                                         Nám. T. Bati 701, 391 02  Sezimovo Ústí  
                                    IČO:   711 95 42 

 
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení  
 

Městské středisko kultury a sportu Sezimovo Ústí, zastoupené ředitelkou Mgr. Romanou Krůčkovou, 
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo  

 

Knihovnice / knihovník 
 

 

Místo výkonu práce:  Městská knihovna Sezimovo Ústí, Školní nám. 1219, 391 02 
Sezimovo Ústí 

Platová třída pracovní pozice dle Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě č. 564/2006 Sb.:      8 

Předpokládaný nástup:               1. 2. 2018, příp. dle dohody                        

 

Předpokládaná doba trvání: doba určitá se zkušební lhůtou 3 měsíce, možnost prodloužení na 
dobu neurčitou                                        

 

Pracovní úvazek:               20 hod./týden                                          

 

Popis pracovního místa: 

• Základní knihovnické služby 
• Meziknihovní výpůjční služba 
• Správa všech prostor knihovny (včetně úklidu) 
• Příprava a organizační zajištění všech akcí knihovny 

 

Základní předpoklady uchazeče: 

• Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let  

• Způsobilost k právním úkonům (plná svéprávnost) 

• Bezúhonnost ve smyslu § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC a o změně některých 
zákonů  

 

Další předpoklady uchazeče: 

• Úplné středoškolské vzdělání nebo vyšší vzdělání, obor knihovnictví 

• Komunikační schopnosti na vysoké úrovni, příjemné vystupování 

• Schopnost samostatné i týmové práce 
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• Orientace v oblasti knihovnictví (služby knihoven, portály, katalogy...) 

• Dobrá znalost a schopnost orientace v oblasti literatury a kulturního dění vůbec 

• Vyšší počítačová gramotnost 

• Schopnost lektorského působení (příprava a vedení vzdělávacích kurzů pro školy i veřejnost)  

• Všeobecný rozhled, velmi dobrá orientace v české i světové literatuře 

• Základní znalost anglického jazyka 

• Odolnost vůči stresu 

• Ochota a schopnost vzdělávat se 

• Dobrý zdravotní stav 
 

Podání přihlášky: 

Písemnou přihlášku, včetně příloh, je nutno doručit v zalepené obálce označené heslem „VŘ KNIHOVNICE 
/ KNIHOVNÍK - neotvírat“ nejpozději do 19. ledna 2018 do 11.00 hod. na adresu: Městské středisko 
kultury a sportu, Nám. T. Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí. 
 
V případě dotazů je možno se obrátit na Mgr. Romanu Krůčkovou, ředitelku Městského střediska kultury a 
sportu Sezimovo Ústí, tel. 737 254 683, e-mail: r.kruckova@sezimovo-usti.cz. 

 

Náležitosti přihlášky: 

Jméno, příjmení (popř. titul uchazeče); datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu, 
(případně adresa pro doručování) číslo občanského průkazu, datum a podpis (vhodné uvést e-mail, mobil) 

 

Přílohy přihlášky: 

• Životopis uchazeče, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech týkajících se pracovního místa 

• Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 

• Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

• Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb.  

 

Výhrada vyhlašovatele: 

Městské středisko kultury a sportu Sezimovo Ústí si vyhrazuje právo nevybrat žádného z  uchazečů nebo 
výběrové zřízení zrušit. Uchazeč si hradí náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. 
 

 

Sezimovo Ústí, dne 8. 12. 2017 

 

 Mgr. Romana krůčková 

   ředitelka MSKS 


