
                                                                                  

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O    P Ř E R O V 

 
zřizovatel příspěvkové organizace 

Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace 

 

V Y H L A Š U J E 

 

Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky   

příspěvkové organizace   

Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace 

se sídlem: Přerov, Přerov I – Město, Žerotínovo nám. 36 

PSČ 750 02 

s předpokládaným nástupem k 1. 9. 2021 (nebo dle dohody). 

Příspěvková organizace jako základní knihovna poskytuje způsobem zaručujícím rovný 

přístup všem bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené zákonem  

č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických  

a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů a plní funkci knihovny 

pověřené výkonem regionálních funkcí. 

 

PŘEDPOKLADY PRO VÝKON ČINNOSTI ŘEDITELE/KY: 

 

 vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu 

(výhodou humanitní zaměření, knihovnictví)  

 řídící praxe nejméně 3 roky výhodou   

 orientace v knihovnické legislativě, zpracování fondu, znalost aktuální problematiky  

a trendů v knihovnictví a problematiky řízení příspěvkové organizace vykonávající 

činnost základní knihovny a knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí  

 občanská a morální bezúhonnost 

 dobrý zdravotní stav 

 organizační a řídící schopnosti 

 schopnost komunikace a spolupráce 

 uživatelská znalost práce na PC 

 

 

 

OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY: 

 

 písemná přihláška (včetně uvedení kontaktní adresy, telefonu, případně e-mailu) 

 úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení  

o státní závěrečné zkoušce) 

 doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání formou čestného prohlášení uchazeče 

s uvedením přesného časového přehledu a pracovního zařazení (opatřený datem  

a podpisem uchazeče)  



 strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče) 

 Koncepce rozvoje městské knihovny (v rozsahu maximálně 5 normostran, opatřená 

datem a podpisem uchazeče)   

 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)  

 lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání vedoucího pracovního místa 

ředitele městské knihovny (ne starší než 3 měsíce) 

 

Výše uvedené doklady (s výjimkou dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání) se předkládají 

v originále nebo v úředně ověřené kopii. Předložené doklady se na žádost uchazeče  

po skončení konkursního řízení vrací. Termín požádání o vrácení předmětných dokladů  

je do 30. 9. 2021. Po tomto datu budou předložené doklady uchazečů skartovány. 

Poskytnuté osobní údaje bude statutární město Přerov (dále jen „správce“) zpracovávat  

pro účely výběrového řízení a souvisejících povinností. Osobní údaje budou uchovány  

po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Jako uchazeč máte právo požadovat 

přístup k osobním údajům a jejich opravu. Podrobné informace o zpracování osobních údajů 

správcem včetně zásad tohoto zpracování a kontaktu na pověřence jsou k dispozici  

na webových stránkách správce. 

 

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: do 13. 8. 2021 

 

Rozhodující pro dodržení termínu podání přihlášek je datum poštovního razítka na obálce,  

a to nejpozději 13. 8. 2021.  

 

PÍSEMNÉ PŘIHLÁŠKY VČETNĚ POŽADOVANÝCH NÁLEŽITOSTÍ ZASÍLEJTE 

DOPORUČENĚ NEBO OSOBNĚ DORUČTE NA ADRESU: 

 

Statutární město Přerov 

Odbor sociálních věcí a školství 

Oddělení školství a mládeže   

Magistrátu města Přerova 

Bratrská 709/34 

750 02   Přerov 2 

 

Obálku s přihláškou a požadovanými náležitostmi označte nápisem „Výběrové řízení  

na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Městská 

knihovna v Přerově, příspěvková organizace  –  Neotvírat !“ 

         

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/


 

   

 

 


