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Město Žlutice 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

Prodloužení lhůty pro podání přihlášek do 29. 10. 2020 
 

starosta města Žlutice vyhlašuje dle zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, výběrové 

řízení na obsazení pracovní pozice 

ŘEDITEL/KA 
DPS Žlutice, příspěvková organizace 

se sídlem Pod Strání 467, 364 52 Žlutice, IČO: 708 91 079 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou 

Název pracovní pozice: ředitel/ka DPS Žlutice, příspěvková organizace 

Místo výkonu práce: město Žlutice a místní části (Verušice, Veselov, Ratiboř, Knínice, Protivec, Mlýnce, 

Záhořice a Vladořice), popř. správní obvod pověřeného obecního úřadu Žlutice.  

Platové zařazení: dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády  

č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 

předpisů, platová třída 10.    

Předpokládaný termín nástupu: 1. 12. 2020 

Charakteristika vykonávané činnosti: 

 řízení organizace poskytující pečovatelskou službu v souladu ustanovením § 40 zákona č. 108/2006 Sb.,  

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách),  

 výkon sociální práce v souladu s ustanovením § 109 zákona o sociálních službách. 

Požadujeme: 

 státní občanství ČR (popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice 

trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk),  

 dosažení věku 18let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, 

 odborná způsobilost - dle § 110 odst. 4, zákona o sociálních službách  

a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle 

zvláštního právního předpisu1 v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, 

                                                                 
1 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  
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sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a 

sociální činnost, 

b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním 

programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální 

patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu2. 

 zdravotní způsobilost  

Další požadavky: 

 znalost problematiky péče o seniory a znalost standardů kvality v oblasti sociálních služeb, 

 komunikační a manažerské schopnosti a dovednosti, zodpovědnost a spolehlivost, 

 schopnost práce v týmu, zkušenosti s řízením kolektivu, 

 zvládání stresových situací, 

 ochota neustále se vzdělávat v oboru, 

 schopnost analytického a koncepčního myšlení, 

 samostatnost a flexibilita, 

 vysoké pracovní nasazení, 

 dobrá znalost práce na počítači (MS Office, Windows, Internet apod.), 

 řidičský průkaz skupiny B, 

 jazyková vybavenost výhodou. 

Náležitosti písemné přihlášky: 

 jméno, příjmení a titul zájemce, 

 datum a místo narození zájemce, 

 státní příslušnost zájemce, 

 místo trvalého pobytu zájemce, 

 číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, 

 datum a podpis zájemce. 

V přihlášce uveďte kontaktní údaje (telefonický kontakt, e-mailová adresa). 

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: 

 strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných 

znalostech zájemce, 

 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad 

                                                                                                                                                                                                                  

ve znění zákona č. 383/2005 Sb. 
2 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 

pozdějších předpisů. 
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osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, 

doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, popř. další doklad prokazující splnění bezúhonnosti 

v souladu s §79 odst. 3 zákona o sociálních službách, 

 ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

 ekonomickou a organizační koncepci činnosti příspěvkové organizace v rozsahu maximálně 2 stran 

formátu A4, 

 další doklady, které se týkají odborné způsobilosti zájemce,  

 čestné prohlášení o způsobilosti k právním úkonům. 

Bude-li zájemce vybrán, doloží lékařský posudek o zdravotní způsobilosti před uzavřením pracovního 

poměru.  

Lhůta pro podání přihlášky: do čtvrtka 29. 10. 2020 do 14.30 hodin, vždy rozhoduje termín doručení  

do podatelny Městského úřadu Žlutice (nikoli datum podání na poštu). 

Způsob podání přihlášky: osobně v podatelně Městského úřadu Žlutice nebo poštou na adresu: Město 

Žlutice, Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice.  Zalepenou obálku označte textem: „NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ 

ŘÍZENÍ - ŘEDITEL DPS“. 

Ostatní informace: 

Veškeré informace o průběhu a výsledcích výběrového řízení budou podávány výhradně telefonicky nebo 

prostřednictvím emailu na kontakty uvedené v přihlášce zájemce.  

Výběrové řízení bude probíhat dvoukolově – v prvním kole budou posouzeny přihlášky z hlediska splnění 

kvalifikačních předpokladů a všech formálních náležitostí; do druhého kola, které proběhne formou 

ústního pohovoru, postoupí maximálně 5 nejlépe hodnocených zájemců z kola prvního. Předpokládaný 

termín druhého kola je stanoven na pondělí 2. listopadu 2020, hodina bude upřesněna. 

Zájemce nese náklady, které mu účastí na výběrovém řízení vznikly.  

Více informací podá osobně nebo telefonicky starosta města Žlutice Mgr. Bc. Václav Slavík, telefon 

725 051 045.  

 

Těšíme se na všechny došlé přihlášky i budoucí spolupráci s vybraným uchazečem! 

 

Ve Žluticích, dne 19. října 2020 

 

 

 

 

 Mgr. Bc. Václav Slavík  

starosta města Žlutice 
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