R a d a K r a j e V ys o č i n a

Rada Kraje Vysočina vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitelky/ředitele příspěvkové organizace:
Střední průmyslová škola Třebíč
Požadavky:
 předpoklady pro výkon činnosti ředitelky/ředitele školy a odborná kvalifikace podle
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
 znalost školských předpisů,
 občanská a morální bezúhonnost,
 organizační a řídící schopnosti.
Písemně zašlete:
 přihlášku (jméno, příjmení, trvalé bydliště, kontaktní adresa, telefon, e-mail),
 úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce, doklad prokazující pedagogické vzdělání v případě
odborně zaměřeného vysokoškolského studia),
 doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním
zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního zařazení,
 strukturovaný profesní životopis,
 písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu maximálně 5
normostran,
 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitelky/ředitele školy
(ne starší 3 měsíců),
 čestné prohlášení o plné svéprávnosti.
Konkursní komise posoudí vhodnost uchazeče pro výkon činnosti ředitelky/ředitele na
základě přihlášky, řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce
ředitelky/ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení
pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost
koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání. Uchazeči mohou být hodnoceni
i na základě doplňkového hodnocení, o kterém rozhodne konkursní komise, a to formou
písemného testu zaměřeného na problematiku financování, organizace, plánování a řízení
v oblasti školství se zaměřením na specifika dané příspěvkové organizace.
Ředitelka/ředitel školy bude jmenována/jmenován na dobu neurčitou s předpokládaným
nástupem do funkce 1. 8. 2021.
Ke konkursnímu řízení zasílejte pouze přihlášky doložené kompletními doklady (přihlášku,
životopis, čestné prohlášení o plné svéprávnosti, písemnou pedagogickou koncepci
a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište).
Přihlášky s požadovanými doklady (obálku označte slovy „Konkurs - Střední
průmyslová škola Třebíč - neotvírat“) musí být doručeny na Krajský úřad Kraje
Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu, Věžní 28, 587 33 Jihlava do pondělí 15. 3.
2021 do 15:00 hodin; na později doručené přihlášky nebude brán zřetel.
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R a d a K r a j e V ys o č i n a

Rada Kraje Vysočina vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitelky/ředitele příspěvkové organizace:
Pedagogicko-psychologická
Vysočina

poradna

a

Speciálně

pedagogické

centrum

Požadavky:
 předpoklady pro výkon činnosti ředitelky/ředitele školského poradenského zařízení
a odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 znalost školských předpisů,
 občanská a morální bezúhonnost,
 organizační a řídící schopnosti.
Písemně zašlete:
 přihlášku (jméno, příjmení, trvalé bydliště, kontaktní adresa, telefon, e-mail),
 úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce, doklad prokazující pedagogické vzdělání v případě
odborně zaměřeného vysokoškolského studia),
 doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním
zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního zařazení,
 strukturovaný profesní životopis,
 písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školského poradenského
zařízení v rozsahu maximálně 5 normostran,
 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitelky/ředitele
školského poradenského zařízení (ne starší 3 měsíců),
 čestné prohlášení o plné svéprávnosti.
Konkursní komise posoudí vhodnost uchazeče pro výkon činnosti ředitelky/ředitele na
základě přihlášky, řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce
ředitelky/ředitele školského poradenského zařízení, pedagogickou koncepci uchazeče,
znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti
školství, výchovy a vzdělávání. Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě doplňkového
hodnocení, o kterém rozhodne konkursní komise, a to formou písemného testu zaměřeného
na problematiku financování, organizace, plánování a řízení v oblasti školství se zaměřením
na specifika dané příspěvkové organizace.
Ředitelka/ředitel školského poradenského zařízení bude jmenována/jmenován na dobu
neurčitou s předpokládaným nástupem do funkce 1. 8. 2021.
Ke konkursnímu řízení zasílejte pouze přihlášky doložené kompletními doklady (přihlášku,
životopis, čestné prohlášení o plné svéprávnosti, písemnou pedagogickou koncepci
a koncepci rozvoje školského poradenského zařízení vlastnoručně podepište).
Přihlášky s požadovanými doklady (obálku označte slovy „Konkurs – Pedagogickopsychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina - neotvírat“) musí
být doručeny na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu, Věžní
28, 587 33 Jihlava do pondělí 15. 3. 2021 do 15:00 hodin; na později doručené
přihlášky nebude brán zřetel.

tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu

R a d a K r a j e V ys o č i n a

Rada Kraje Vysočina vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitelky/ředitele příspěvkové organizace:
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická
škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Jihlava
Požadavky:
 předpoklady pro výkon činnosti ředitelky/ředitele školy a odborná kvalifikace podle
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
 znalost školských předpisů,
 občanská a morální bezúhonnost,
 organizační a řídící schopnosti.
Písemně zašlete:
 přihlášku (jméno, příjmení, trvalé bydliště, kontaktní adresa, telefon, e-mail),
 úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce, doklad prokazující pedagogické vzdělání v případě
odborně zaměřeného vysokoškolského studia),
 doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním
zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního zařazení,
 strukturovaný profesní životopis,
 písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu maximálně 5
normostran,
 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitelky/ředitele školy
(ne starší 3 měsíců),
 čestné prohlášení o plné svéprávnosti.
Konkursní komise posoudí vhodnost uchazeče pro výkon činnosti ředitelky/ředitele na
základě přihlášky, řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce
ředitelky/ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení
pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost
koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání. Uchazeči mohou být hodnoceni
i na základě doplňkového hodnocení, o kterém rozhodne konkursní komise, a to formou
písemného testu zaměřeného na problematiku financování, organizace, plánování a řízení
v oblasti školství se zaměřením na specifika dané příspěvkové organizace.
Ředitelka/ředitel školy bude jmenována/jmenován na dobu neurčitou s předpokládaným
nástupem do funkce 1. 8. 2021.
Ke konkursnímu řízení zasílejte pouze přihlášky doložené kompletními doklady (přihlášku,
životopis, čestné prohlášení o plné svéprávnosti, písemnou pedagogickou koncepci
a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište).
Přihlášky s požadovanými doklady (obálku označte slovy „Konkurs - Obchodní
akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední
odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava neotvírat“) musí být doručeny na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor školství,
mládeže a sportu, Věžní 28, 587 33 Jihlava do pondělí 15. 3. 2021 do 15:00 hodin; na
později doručené přihlášky nebude brán zřetel.

tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu

R a d a K r a j e V ys o č i n a

Rada Kraje Vysočina vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitelky/ředitele příspěvkové organizace:
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín, Hálkova 42
Požadavky:
 předpoklady pro výkon činnosti ředitelky/ředitele školy a odborná kvalifikace podle
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
 znalost školských předpisů,
 občanská a morální bezúhonnost,
 organizační a řídící schopnosti.
Písemně zašlete:
 přihlášku (jméno, příjmení, trvalé bydliště, kontaktní adresa, telefon, e-mail),
 úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce, doklad prokazující pedagogické vzdělání v případě
odborně zaměřeného vysokoškolského studia),
 doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním
zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního zařazení,
 strukturovaný profesní životopis,
 písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu maximálně 5
normostran,
 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitelky/ředitele školy
(ne starší 3 měsíců),
 čestné prohlášení o plné svéprávnosti.
Konkursní komise posoudí vhodnost uchazeče pro výkon činnosti ředitelky/ředitele na
základě přihlášky, řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce
ředitelky/ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení
pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost
koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání. Uchazeči mohou být hodnoceni
i na základě doplňkového hodnocení, o kterém rozhodne konkursní komise, a to formou
písemného testu zaměřeného na problematiku financování, organizace, plánování a řízení
v oblasti školství se zaměřením na specifika dané příspěvkové organizace.
Ředitelka/ředitel školy bude jmenována/jmenován na dobu neurčitou s předpokládaným
nástupem do funkce 1. 8. 2021.
Ke konkursnímu řízení zasílejte pouze přihlášky doložené kompletními doklady (přihlášku,
životopis, čestné prohlášení o plné svéprávnosti, písemnou pedagogickou koncepci
a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište).
Přihlášky s požadovanými doklady (obálku označte slovy „Konkurs – Střední
uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín, Hálkova 42 - neotvírat“) musí být
doručeny na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu, Věžní 28,
587 33 Jihlava do pondělí 15. 3. 2021 do 15:00 hodin; na později doručené přihlášky
nebude brán zřetel.
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