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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

Město Železný Brod – Pečovatelská služba Železný Brod, organizační složky vyhlašuje výběrové řízení na 

pozici  

PEČOVATELKA 

Druh práce: Pracovnice v sociálních službách (2.08.01 dle katalogu prací 222/2010 Sb.)  

Vykonávané činnosti:  

-  přímá obslužná péče o osoby spočívající v pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci 
s pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní 
aktivizace, 

-  pečovatelská činnost v domácnosti osoby spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem 

s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich domácnost,  

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při 

uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s následným prodloužením na dobu neurčitou, rozsah pracovní 
doby 40 hodin týdně (tj. úvazek 1,0). 

Předpokládané datum nástupu: nástup možný ihned 

Místo výkonu práce: Město Železný Brod 

Platové zařazení: 5. platová třída (platové poměry dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., tj. základní plat 

19 700 Kč až 27 570 Kč měsíčně, osobní příplatek a čtvrtletní odměny dle pracovních výsledků).  

Možnost získat služební byt, 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna, příspěvek na stravenky 90 Kč, 

možnost využívat zvýhodněné ceny mobilního operátora i rodinnými příslušníky.  

Požadavky:  ‒ plná svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

‒ střední vzdělání s výučním listem,  

− odborná způsobilost, 

− zodpovědnost, spolehlivost, morální a občanská bezúhonnost, pečlivost, sociální cítění, 
schopnost týmové spolupráce, komunikativnost, znalost práce na PC.  

− řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič)  

Za bezúhonnou se považuje fyzická osoba, která nebyla odsouzena pro úmyslný trestný čin, ani trestný 
čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činností při poskytování sociálních služeb nebo 
činností s nimi srovnatelných, anebo fyzická osoba,  jejichž odsouzení pro tyto trestné činy bylo 
zahlazeno nebo se na ni z jiných důvodů hledí, jako by nebyla odsouzena.  
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Odbornou způsobilostí pracovníka se rozumí střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání 
s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; 
absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle 
zvláštního právního předpisu způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, u 
fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 
110, a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném prováděcím 
právním předpisem. 

Písemná přihláška k výběrovému řízení: Jméno a příjmení uchazeče (popř. titul), datum a místo 
narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefon a e -mail, datum 
a podpis uchazeče. 

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující přílohy : 

1) strukturovaný životopis (zachycující dosavadní zaměstnání, odborné znalosti a dovednosti se 

vztahem k obsazované pozici)  

2) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, event. doklad o absolvování 

akreditovaného kvalifikačního kurzu,  

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

vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost 

čestným prohlášením). 

Způsob a místo podání přihlášek: Přihlášky mohou být podány osobně nebo prostřednictvím držitele 

poštovní licence, a to v uzavřených obálkách s označením „Výběrové řízení – pečovatelka“. Na obálku 

uvádějte zpáteční adresu.  

Přihlášku podávanou prostřednictvím držitele poštovní licence zašlete na adresu: Město Železný Brod, 

nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod. Za okamžik předání přihlášky je považován okamžik převzetí 

zásilky adresátem. Osobně lze přihlášku podat na podatelně městského úřadu na uvedené adrese 

v době: pondělí, středa 8.00-17.00, úterý, čtvrtek 8.00-15.00, pátek 8.00-12.00.  

Lhůta pro podání přihlášek: 29. 3. 2023 do 17.00 hodin. Výběrové řízení se uskuteční 31. 3. 2023 

od 8.30 v zasedací místnosti budovy městského úřadu (náměstí 3. května 18, 3. patro). 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo bez udání důvodu nepřijmout žádného 

uchazeče. 

Bližší informace k náplni práce Vám poskytne vedoucí Pečovatelské služby Železní Brod Ing. Ivo Ivanov  

(tel. 770 164 580, i.ivanov@zelbrod.cz).  

V Železném Brodě dne 13. 3. 2023 

 
 
 
Mgr. František Lufinka 
starosta města 
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