
Město Kravaře vyhlašuje

konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele / ředitelky 
příspěvkové organizace

Základní škola Kravaře, příspěvková organizace

Sídlo organizace: Komenského 658/14, 747 21 Kravaře 
IČ: 70940088

Předpoklady:
- odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- plná svéprávnost (způsobilost k právním úkonům)
- občanská a morální bezúhonnost
- zdravotní způsobilost
- znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti školství
- praxe na vedoucím pracovním místě v oblasti školství nejméně 4 roky výhodou

Obsahové náležitosti přihlášky (písemně zašlete tyto doklady):
1. přihláška (uveďte kontaktní adresu, telefon, email)
2. úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělávání (diplom, vysvědčení o státní 

zkoušce/dodatek k diplomu, vysvědčení o pedagogické způsobilosti)
3. 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 od počátku 
výkonu činnosti ředitele školy

4. strukturovaný životopis (včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a 
dovednostech)

5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
6. lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školy (ne starší 2 měsíců)
7. koncepce rozvoje školy (dodržet rozsah maximálně 5 stran strojopisu)
8. souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely konkurzního řízení

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele: 1. 2. 2020

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními náležitostmi. 
Přihlášku, životopis, čestné prohlášení, koncepci rozvoje školy a souhlas se zpracováním 
osobních údajů vlastnoručně podepište.
Uchazeči mohou být hodnoceni také na základě doplňkového hodnocení - odborné 
psychologické posouzení.

Informace: www.kravare.cz

Přihlášky doručte nejpozději do 29. 11. 2019 do 12.00 hod. na podatelnu Města Kravaře, adresa: 
Město Kravaře, Náměstí 43, 747 21 Kravaře

Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT - konkurzní řízeni
ZS Kravaře, Komenského 658/14

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo konkur: ní zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit
nové výběrové řízení.

Mgr. Monika Brzesková n/fi 

Starostka

http://www.kravare.cz

