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Tajemník 

Městského úřadu Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 
  

Vyhlašuje, dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků v platném znění, výběrové řízení na pozici: 

„Referent odboru školství a kultury na úseku státní správy ve 
školství“ 

Úřední deska: MěÚ – úřední deska; elektronická úřední deska: Úřední deska – volná 
pracovní místa. 

Vystaveno od: 14.05.2018 

 Pravděpodobný nástup od 01.08.2018, 

 platová třída 10.,  

 místo výkonu práce Třebíč, 

 pracovní poměr na dobu neurčitou. 

Stručné vymezení pracovní náplně: 
 

 Provádění konzultační a poradenské činnosti v obvodu působnosti obce s rozšířenou 
působností (dále jen ORP) na úseku mateřských škol, základních uměleckých škol, 
školních jídelen a domu dětí a mládeže, zpracování podkladů pro návrh rozpisu 
rozpočtu přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení, kontrola 
vykazovaných údajů ve statistických výkazech, komunikace se zřizovateli škol a 
školských zařízení v působnosti ORP, kontrola náležitostí zápisu v rejstříku škol. 
 

Požadavky na uchazeče vyplývající z právních předpisů: 
 

 Občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český 
jazyk),  

 fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku,  
 způsobilost k právním úkonům,  
 občanská a morální bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, 

která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro 
trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, 
pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena), 

 znalost českého jazyka. 
 
 

Další požadavky: 

požadované 
vzdělání 

 vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo 
vyšší odborné vzdělání, 

požadovaný 
obor, 
zaměření 

 ekonomika, veřejná správa, 
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požadované 
znalosti 

 znalost z. č. 128/2000 Sb., o obcích, z. č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  
vzdělávání (školský zákon) včetně prováděcích vyhlášek k tomuto 
zákonu týkající se předškolního, základního a zájmového vzdělávání 
a školních jídelen, z. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů,  

 dobrá uživatelská znalost práce s PC, 
 

další 
dovednosti, 
schopnosti 

 zkouška odborné způsobilosti v oboru vítána, 
 praxe v oboru vítána, 
 komunikativní schopnosti, 
 samostatnost v rozhodování, 
 spolehlivost, psychická odolnost,  
 schopnost jednat se starosty obcí a jinými orgány, 

řidičský průkaz skupiny „B“, ochota řídit služební vozidlo při výkonu 
práce. 
 

Náležitostí přihlášky jsou:  
Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu 
(adresa současného bydliště, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu), číslo občanského 
průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.  

K přihlášce připojte: 
 Strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních 

zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních 
činností (viz další požadavky), 

 originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 
měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem – pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží 
se bezúhonnost čestným prohlášením),  

 úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 

Uchazeči, kteří nesplní výše uvedené požadavky a nedodají přihlášku se všemi povinnými 
náležitostmi, nebudou zařazeni do výběrového řízení. 
 
Přihlášky s požadovanými doklady doručte nejpozději do 01.06.2018 do 12 hodin na 
adresu:  
Městský úřad Třebíč 
Masarykovo nám. 116/6 
674 01 Třebíč, 
popřípadě osobně na personální úsek - Mgr. Blanka Marešová – místnost č. 210/a v budově 
Karlovo nám. 104/55, Třebíč. 
 
Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – pozice referent OŠK“. 
 
Bližší informace: Ing. Jindřiška Pánková, vedoucí odboru, 568 896 165, +420 724 090 780. 
 
Upozornění:  
Podle § 16 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 
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celků a o změně některých zákonů, nesmí být úředník členem řídícího, dozorčího 
nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. Jinou 
výdělečnou činnost může (až na zákonem stanovené výjimky) vykonávat jen s předchozím 
písemným souhlasem zaměstnavatele.  
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

V Třebíči 14.05.2018 

 

 

 

 
 
 
Ing. Vladimír Kazda v. r. 
       tajemník  

 
 
 


