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Hlášenka volného pracovního místa 

Název a sídlo zaměstnavatele: Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, p.o. IČO: 13644271 

Místo výkonu práce - adresa: Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá 

Požadovaná profese: Informační a knihovnický pracovník 

Počet požadovaných zaměstnanců: 1 
CZ-
ISCO1): 414111 

Typ pracovněprávního 
vztahu:  pracovní poměr     služební poměr            DPP             DPČ 

Zaměstnání 
na dobu: 

 neurčitou Od:       
Hrubá měsíční 
Mzda/plat2) 
od: 

13 796 Kč, 
záleží na 
délce praxe 

Do: 20 134 Kč 

 určitou 
Od: 1.9.2021 Pracovn

í 
úvazek: 

 plný 

 zkrácený 

Počet 
hodin 
týdně: 

32,5 
Do: 31.8.2022 

Směnnost: 

 1 směna   2 směny 

 3 směny   4 směny 

 nepřetržitý provoz 

 turnusové služby 

 dělené směny 

 pružná pracovní doba 

 noční provoz 

Vhodné pro: 

 zdravé osoby       osoba zdravotně znevýhodněná 

 OZP s maximálně 2. stupněm invalidity 

 OZP s invaliditou 3. stupně (dříve TZP) 

 OZP na vozíku (bezbariérový přístup) 

 absolventy   mladistvé do 18 let   azylanty 

Expirace (VPM bude nabízeno a zveřejňováno do data) :  1.3.2021 

Požadovaný 
minimální 
stupeň 
vzdělání: 
(obor napište 
případně do 
následujícího řádku) 

 základní vzdělání                bez vzdělání  úplné střední odborné s vyučením i maturitou 

 nižší střední odborné  úplné střední odborné s maturitou (bez vyučení) 

 střední odborné s výučním listem  vyšší odborné 

 střední odborné bez vyučení a bez maturity  bakalářské            konzervatoř 

 úplné střední všeobecné (gymnázium)  vysokoškolské  vědecká výchova (Ph.D. 

apod.) 

Upřesňující 
informace3) : 
(požadavky ŘP 
skupin., jazykové 
požadavky, 
náplň práce 
apod.) 

Jedná se o pozici pracovníka knihovnického a informačního střediska. Zaměstnanec 
bude zajišťovat fungování školní knihovny, tj. péči o knižní fond školy v systému 
Clavius, pořizování nových knih do knižního fondu, zajištění výpůjček knih, jejich 
evidenci a vrácení a pořádání besed pro studenty. Zaměstnanec bude v době 
nepřítomnosti sekretářky školy, zatupovat i tuto pozici, tj. obsluha spisové služby e-
spis LITE, zajištění příchozí a odchozí pošty, práce s programy microsoft office, a 
další administrativní činnosti vyplývajících z této pozice. 

Zaměstnanecké 
výhody4):       

  Souhlas s nabízením volného pracovního místa cizincům6):  

Zájem o občany z jiného   modrá karta6)                           

státu Evropské unie5)          zaměstnanecká karta6)           Program kvalifikovaný zaměstnanec 7)  

  povolení k zaměstnání           Mimořádné pracovní vízum 8)  

Zveřejnit nabídku9)?  ano  ne 
Nabízet v těchto 
dalších okresech: Karviná 

Způsob prvního 
kontaktu zájemce 
o volné pracovní místo 
se zaměstnavatelem10): 

 osobně 
Místo, případně 
čas:       

 e-mailem 

 telefonicky Kdy       

 na výběrovém řízení 
Místo, datum, 
hodina: 

 

      

Kontaktní osoba: Kateřina Lenčová 

Tel. (bude 
zveřejněn): 553 401 731 E-mail: sekretariat@stredniskola-sucha.cz 

Za zaměstnavatele vyhotovil(-a): Ing. et Bc. Lenka Szymurdová 

Dne: 18. 2. 2021 
Tel. nebo e-mail výhradně pro 
ÚP ČR11): sekretariat@stredniskola-sucha.cz 

Vysvětlivky viz 2. strana (nebo poslední strana). 

Zaškrtnutí platí křížkem i zatržením, oboje má ve formuláři stejný význam. 
 


