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K O N K U R Z 

   
Rada města ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

a vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, 

ve znění pozdějších předpisů,  

 
vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky  

příspěvkové organizace 

 

Základní škola Újezd u Brna, okres Brno – venkov,  
sídlo: Školní 284, 664 53 Újezd u Brna, IČO: 70990794 

 
Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky školy: 

1) splnění předpokladů a odborné kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona 

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, 

2) znalost školské problematiky a školských právních předpisů, 

3) znalost zákoníku práce a souvisejících pracovněprávních předpisů, 

4) základní ekonomické znalosti (znalosti ve financování příspěvkové organizace), 

5) odborné manažerské, organizační a komunikační schopnosti, znalost práce na PC. 

 

Obsahové náležitosti přihlášky do konkurzního řízení: 

• jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého 

pobytu, telefon, e-mail, pozice, na kterou se uchazeč hlásí; 

• uveďte, kam má být doručováno - adresa, datová schránka nebo adresa elektronické pošty; 

• datum a vlastnoruční podpis 

  
K přihlášce přiložte: 

1) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní 

závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení), 

2) doklad o dosavadním průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení 

(např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),  

3) strukturovaný profesní životopis,  

4) písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran, včetně 

čestného prohlášení o autorství zpracované koncepce, 

5) výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), 

6) originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa 

ředitele (ne starší 2 měsíců), 

 
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Újezd u Brna: 16. 7.2020 

 



 

 

Na obálku uveďte:  „Konkurz ZŠ Újezd u Brna - NEOTEVÍRAT“. 

 

Přihlášku s požadovanými doklady včetně příloh doručte v nejpozději do pondělí 8. června 2020 

do 12:00 hodin na adresu: Město  Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna.  

 

 

 

 

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze přihlášky s kompletními doklady včetně ověřených kopií 

dokumentů a vlastnoručním podpisem, podané v termínu. 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto konkurzní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu zrušit. 

 

V Újezdu u Brna 5. 5.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Marie Kozáková, v.r. 

       starostka města 

 

 

 

 

Datum vyvěšení na úřední desce v elektronické a fyzické podobě:                    5. 5.2020 

Datum sejmutí na úřední desce v elektronické a fyzické podobě:                      ………… 

 


