



Městská knihovna Blansko vyhlašuje výběrové řízení  
na pracovní pozici


LEKTOR/KA – KNIHOVNÍK/KNIHOVNICE  
V ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ  

Hledáme kolegu/kolegyni, který/á si rozumí s dětmi a mládeží, dokáže vytvořit a realizovat 
lekce neformálního vzdělávání, orientuje se v literatuře pro děti a mládež a rád/a se zapojí do 
nadstavbových projektů knihovny. 

CO BUDETE NA TÉTO POZICI POTŘEBOVAT: 
• lektorské dovednosti a minimálně 1 rok praxe s dětmi a mládeží (i formou studentských 

projektů a stáží nebo formou dobrovolnictví),

• velkou míru kreativity a schopnost logického a analytického myšlení,

• schopnost pracovat samostatně, ale zároveň se umět podílet na týmových projektech,

• dobré vyjadřovací schopnosti a komunikační dovednosti,

• vstřícnost k dětem, čtenářům i kolegům, ochotu pomáhat ostatním,

• výbornou znalost českého jazyka slovem i písmem,

• aktivní čtenářství a zájem hlavně o literaturu pro děti a mládež,

• vzdělání minimálně SŠ s maturitou – nejlépe se zaměřením na neformální vzdělávání, 

pedagogiku volného času, informační a knihovnické služby apod.,

• vyšší počítačovou gramotnost (Word, Excel, Google a jeho nástroje),

• časovou flexibilitu,

• ochotu dále se vzdělávat, aktivní přístup a vysoké pracovní nasazení.


CO PRO VÁS BUDE VÝHODOU:  
• orientace v sociálních sítích + jejich aktivní správa,

• znalost knihovního systému Tritius,

• aktivní znalost práce s grafickým programem.


CO PRÁCE NA TÉTO POZICI OBNÁŠÍ:  
• tvorba a realizace lekcí neformálního vzdělávání pro děti a mládež,

• zajišťování přípravy a realizace mimoškolních kulturních a vzdělávacích akcí, které jsou 

určené pro širokou veřejnost a zaměřené na děti a mládež – besedy, workshopy, 
soutěže, kluby apod.


• spolupráce s rodiči, pedagogy a dalšími zainteresovanými subjekty,

• zprostředkování knihovnických a informačních služeb dětským uživatelům ve smyslu 

podpory čtenářství,

• spolupodílení se na chodu oddělení pro děti a mládež + výpůjční služby a práce s 

fondem, jeho aktualizace a akvizice.


CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT: 
• plný pracovní úvazek na dobu určitou s možností prodloužení na neurčito,




• volné rozložení pracovní doby (mimo nutné zajištění chodu dětského oddělení),

• 9. platovou třídu podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle přílohy č. 1 

nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,

• tým nadšených knihovníků a srdcařů, kteří žijí pro svoji práci,

• možnost prohlubovat odborné znalosti a dovednosti a realizovat vlastní zajímavé 

projekty,

• příspěvek na stravné a další benefity,

• 25 dní dovolené.  

Nástup je možný od 1. 7. 2022 (případně dle domluvy) 

JAK SE DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PŘIHLÁSIT: 

Lhůta pro podání přihlášek: 15. 6. 2022 
Přihláška musí být podepsaná a naskenovaná (v případě elektronického podání) a musí 
obsahovat veškeré náležitosti.

Přihláška do výběrového řízení je samostatný dokument, který nelze nahradit údaji 
uvedenými např. v průvodním dopise, v životopise, či motivačním dopise. 

Formulář přihlášky je přílohou k tomuto zadání výběrového řízení.


K přihlášce připojte: 
• strukturovaný životopis s údaji o dosavadní praxi a o odborných znalostech (uvádějte 

pouze relevantní informace);

• motivační dopis.


Upozornění: 
• Kandidátku/a bude vybírat výběrová komise z přihlášek doručených do 15. 6. 2022.        

V případě, že výběrová komise doporučí přihlášku do dalšího kola, bude kandidát pozván 
k dalším kolům výběrového řízení. 


• Přihlášky bez všech požadovaných dokumentů budou z výběrového řízení vyřazeny.

• Městská knihovna Blansko si vyhrazuje právo prodloužit nebo zrušit toto výběrové řízení 

kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu nebo nevybrat žádného uchazeče. 


Přihlášky zasílejte elektronicky na e-mail reditel@mk.blansko.cz (do předmětu uveďte 
„Výběrové řízení – oddělení pro děti a mládež“). Na stejný e-mail je možné se obracet s 
případnými dotazy.

Přihlášky můžete zasílat i poštou na adresu Městská knihovna Blansko, Rožmitálova 4, 678 
01 Blansko (pro zařazení do výběrového řízení je určující datum doručení, ne podání), nebo 
odevzdávat v zalepené obálce v knihovně (na obálku napište heslo „Výběrové řízení – 
oddělení pro děti a mládež“). 


Odesláním přihlášky do výběrového řízení společně s výše požadovanými materiály udělujete Městské knihovně Blansko 
souhlas ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) ke shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů pro účely výběrového řízení na toto 
či jiné vhodné pracovní místo, a to maximálně v délce jednoho roku. Svůj souhlas můžete písemnou formou kdykoli odvolat.
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