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Nabídka pracovního místa na pozici knihovník metodik/knihovnice metodička  
 
Místo výkonu práce: Strakonice 
Termín nástupu: 1. 9. 2019  
Pracovní doba: 40 hodin týdně (celý úvazek) 
Pracovní poměr: na dobu určitou (12 měsíců) 

Požadujeme 

• minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitou (knihovnické vzdělání, praxe v 
knihovně či znalost práce s knihovnickým systémem Clavius velkou výhodou) 

• počítačovou a informační gramotnost na pokročilé úrovni (práce s běžným kancelářským 
softwarem – MS Word, MS Excel, práce s informacemi) 

• dobré organizační a komunikační schopnosti  
• řidičský průkaz sk. B a aktivní řízení automobilu 
• samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, schopnost týmové práce  
• aktivní a tvůrčí přístup k práci 
• ochotu dále se vzdělávat v oboru 
• občanskou a morální bezúhonnost 

Pracovní náplň 
• metodická pomoc knihovnám regionu – poradenství a konzultace v odborných otázkách 

knihovnické praxe 
• budování knihovního fondu oddělení a péče o něj 
• organizování rozvozu výměnných souborů knih do jednotlivých knihoven 
• pomoc při revizi fondu obecních knihoven 
• organizace vzdělávání knihovníků obecních knihoven 
• pomoc při zavádění automatizovaných knihovnických systémů  

Nabízíme 

• pracovní poměr na dobu určitou (12 měsíců) s možností prodloužení na dobu neurčitou 
• platové zařazení dle vzdělání a praxe podle platných mzdových tarifů – dle NV č. 564/2006 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, platová třída 8  
• 5 týdnů dovolené 
• stravenky 
• zajímavou kreativní práci v příjemném prostředí malého kolektivu 

Přihlášku, životopis, motivační dopis, čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti, souhlas s využitím 
osobních údajů a kopii dokladu o vzdělání (viz str. 2 - 4 tohoto dokumentu) doručte do 19. 6. 2019 do 
18 hodin e-mailem (reditel@knih-st.cz), poštou či osobně na adresu Šmidingerova knihovna 
Strakonice, Zámek 1, 386 11 Strakonice. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu rozhovoru. 
Zaslané podklady k výběrovému řízení knihovna nevrací. Po uzavření výběrového řízení je skartuje. Šmidingerova 
knihovna Strakonice si vyhrazuje právo prodloužit nebo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání 
důvodu. 

Ve Strakonicích 31. 5. 2019 

Mgr. Andrea Karlovcová, ředitelka knihovny 
380 422 703, 737 412 937 
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Přihláška do výběrového řízení  
na obsazení pracovního místa: knihovník metodik/knihovnice metodička Šmidingerovy knihovny 
Strakonice 
 
Jméno, příjmení, titul ……………………………………………………………………… 
 
Kontaktní adresa ……………………………………………………………………………. 
 
Kontakt: e-mail, telefon ……………………………………………………………………. 
 
 
K přihlášce připojuji následující přílohy:  
 

1. Motivační dopis 
2. Strukturovaný profesní životopis včetně fotografie, ve kterém jsou uvedeny údaje o vzdělání, 

dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech. Současně tímto stvrzuji, 
že údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé.  

3. Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti  
4. Prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů pro potřeby výběrového řízení  
5. Běžnou (neověřenou) kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 
 
 
 
 
Datum: .......…………………..   podpis uchazeče ……………………………….. 
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Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti  
 
 
Já, …………………………………………………….(jméno a příjmení),  
 
…………………………………………. (datum a místo narození) 
 
čestně prohlašuji, že jsem v minulosti nebyl/a odsouzen/a za trestný čin a v současné době není proti 
mně vedeno žádné trestní stíhání. 
 
 
 
 
V ………………………………………… 
 
Dne ………………………………… 
 
Podpis ……………………………………. 
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Prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů pro potřeby výběrového řízení  
 

Souhlasím s využitím svých osobních údajů pro potřeby výběrového řízení v souladu  
s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR), na obsazení pracovního místa knihovník metodik/knihovnice 
metodička Šmidingerovy knihovny Strakonice vyhlášeného dne 31. 5. 2019. Osobní data budou 
považována za diskrétní a bude s nimi nakládáno pouze v rámci výběrového řízení. Do 30 dní po 
skončení výběrového řízení budou data smazána.  

Udělený souhlas lze kdykoli odvolat doporučeným dopisem doručeným na adresu: 
Šmidingerova knihovna Strakonice, Zámek 1, 386 11 Strakonice 
 
 
Jméno a příjmení ………………………………………………… 
 
Podpis …………………………………………………. 
 
V(e) ………………………………………………. 
  
Dne ………………………………. 
 


