
          

Veřejné oznámení o konání konkurzního řízení 

Rada města Hlučína vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele/ky příspěvkové organizace 

Základní škola a mateřská škola Hlučín-Bobrovníky, příspěvková organizace 

se sídlem: Hlučín-Bobrovníky, Lesní 14 

Předpoklady: 

 odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a pedagogická praxe podle 

zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 

 plná způsobilost k právním úkonům 

 znalost problematiky řízení a obecně závazných předpisů zejména v oblasti školství, 

 občanská a morální bezúhonnost 

 zdravotní způsobilost 

 praxe na vedoucím pracovním místě v oblasti školství nejméně 3 roky výhodou 

Náležitosti přihlášky: 

 přihláška (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail),  

 strukturovaný životopis (s uvedením odborných znalostí a dovedností),  

 průběh jednotlivých zaměstnání (potvrzený posledním zaměstnavatelem) nebo čestné 

prohlášení o průběhu jednotlivých zaměstnání,  

 úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom, vysvědčení o státní 

zkoušce/dodatek k diplomu, vysvědčení o pedagogické způsobilosti),  

 lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti  vykonávat funkci ředitele,  

 čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům v souladu s § 3 odst. 1 

písm. a) zákona č 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů,  

 úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení 

do 2 let ode dne, kdy začne vykonávat funkci ředitele školy,  

 výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,  

 koncepce rozvoje školy/zařízení (maximálně 5 stran formátu A4),  

 souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely konkurzního řízení 

Předpokládaný termín nástupu do funkce 1. 8. 2018 

Ke konkurznímu řízení budou přijaty přihlášky doložené kompletními doklady 

s vlastnoručním podpisem uchazeče s uvedením jeho kontaktní adresy, telefonu a e-mailu. 

Termín podání přihlášek do: 31. 5. 2018 

Přihlášky doručte osobně na podatelnu MěÚ nebo zasílejte doporučeně na adresu: 

Město Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín 

Obálku označit slovy "KONKURZ na ředitele/ku ZŠ a MŠ Hlučín-Bobrovníky –

 NEOTVÍRAT" 

Kontaktní osoba: Mgr. Darina Krejzlová, tel. 702 001 437 

 


