Městská policie
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
______________________________________________________________________

Město Šluknov přijme strážníka.
Město Šluknov – Městská policie Šluknov, zastoupená Mgr. Evou Džumanovou, starostkou
města, přijme zaměstnance na pracovní pozici strážník městské policie.
Pravděpodobný nástup: od 01.10.2022
Platová třída: 7
Místo výkonu práce: katastrální území města Šluknov
Pracovní poměr: na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou
Stručné vymezení pracovní náplně:
Zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, ochrana bezpečnosti osob a
majetku, dohled nad dodržování občanského soužití, přispívání k bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích.
Požadavky na uchazeče dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní polici:
a) bezúhonnost,
b) spolehlivost,
c) věk min. 18 let,
d) zdravotní způsobilost,
e) vzdělání ÚS s maturitní zkouškou,
f) státní občanství ČR
Výhodou: ŘP sk. „B“, ZP sk. „D“, znalost práce na PC, platné osvědčení o splnění
stanovených odborných předpokladů dle z. č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
Po úspěšném absolvování náborového řízení a navázání pracovně právního vztahu s městem
Šluknov se z uchazeče stává čekatel. Ten po dobu několika prvních měsíců prodělá edukaci
a výcvik ve všech oblastech, které bude pro výkon práce strážníka potřebovat. Čekatel
absolvuje několikatýdenní vzdělávací program ve školícím zařízení s akreditací MŠMT mimo
město Šluknov. Dále pak čekatel absolvuje zkoušku před komisí Ministerstva vnitra ČR, kdy
v případě úspěšně vykonané zkoušky mu je vydáno osvědčení o splnění stanovených
odborných předpokladů na dobu 5 let. Teprve poté se stává strážníkem MP.
Písemná přihláška musí obsahovat:
-

jméno, příjmení, popř. titul uchazeče,
datum a místo narození,
státní příslušnost,
místo trvalého pobytu,
telefonní kontakt,

-

-

informaci o splnění výše uvedených požadavků (čestné prohlášení - spolehlivost a
zdravotní způsobilost ve smyslu § 4b, resp. 4c, z. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
v souladu s prováděcí vyhláškou MVČR č. 444/2008 Sb.)
bezúhonnost doložená výpisem z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
datum a podpis zájemce.

Žádosti zaslat vč. strukturovaného životopisu v elektronické podobě na e-mail:
vyskocil@mesto-sluknov.cz, popř. v tištěné formě na podatelnu Městského úřadu Šluknov,
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov. Termín pro zaslání přihlášky do 15.10.2022.
Město Šluknov si vyhrazuje možnost nábor bez uvedení důvodu kdykoli zrušit.

