
Oznámení o výběrovém řízení 
 

Město Žulová vyhlašuje výběrové řízení na pozici knihovník/knihovnice 

 
Místo výkonu práce:   Místní knihovna Žulová 
 
Platové zařazení:    8. platová třída  
 
Popis pracovní činnosti:  
 

1. Knihovnické, bibliografické, referenční a informační služby v knihovně s regionální 
působností. 

2. Provádění základních knihovnických prací, například výpůjční služby podle přesných 
podkladů a pokynů. 

3. Zajišťování přípravy a realizace kulturních a vzdělávacích akcí pro děti a mládež a další 
občany Žulové– besedy, exkurze, workshopy, soutěže, přednášky apod.  

4. Specializované mimoškolní vzdělávání dětí a mládeže rozvíjející jejich znalosti a 
tvořivé schopnosti a systematicky doplňující školní výuku. 

5. Poradenská, konzultační a metodická činnost pro další knihovny mikroregionu  
6. Nákup, zpracování, revize, distribuce a cirkulace výměnných fondů pro knihovny 

mikroregionu  
 
 
 

Požadavky:  
1. vzdělání SŠ, VŠ nebo vyšší odborné, a to se zaměřením na informační a knihovnické 

služby; neformální vzdělávání, pedagogiku volného času a příbuzné obory 
2. ochota k dalšímu vzdělávání v oboru činnosti; 
3. výborná znalost práce na počítači (Word, Excel, e-mail); 
4. Znalost knihovních katalogů 
5. organizační schopnosti 
6. velmi dobré komunikační schopnosti 
7. morální a trestní bezúhonnost; 
8. spolehlivost a pracovitost, odpovědnost a preciznost 

 
 
 
Nabízíme: 

                     platové zařazení dle NV 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

                     5 týdnů dovolené 

                     podpora dalšího vzdělávání 
 
 
 
 
 
 



Forma přihlášky – přihláška bude obsahovat tyto náležitosti:  
a) strukturovaný životopis 
b) motivační dopis 
c) kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
d) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
e) souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení 

 
 
 
Lhůta pro doručení přihlášky:  
POŠTOU - do 15.11. 2021   do 11,30 hodin , obálku označte heslem „Výběrové řízení – 
knihovník/knihovnice – neotvírat“ 
ELEKTRONICKY – emailem do 15.11. 2021 do 11,30 hodin na adresu 
starosta@mestozulova.cz   
 
 
Předpokládaný datum nástupu: 1.12. 2021  
 
 
Přihlášky zasílejte na adresu: Město Žulová, Hlavní 36, 790 65  Žulová. 
     Emailem: starosta@mestozulova.cz    
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo 
nevybrat žádného z uchazečů. 
 
 
 
V Žulové dne 25.10. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
        Radek Trsťan 
        starosta města 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 25.10. 2021  
 
Sejmuto dne:   15.11. 2021 
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