Příloha čj. MMJ/OŠKT/5374/2021
Rada statutárního města Jihlavy, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích ve
znění pozdějších předpisů vyhlašuje
konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace
Požadavky:
-

předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky školy a odborná kvalifikace a praxe podle
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
v platném znění,

-

znalost školské problematiky a předpisů

-

organizační a řídící schopnosti,

-

pedagogické lídrovství,

-

občanská a morální bezúhonnost.

K písemné přihlášce zašlete:
-

přihlášku (uveďte jméno, příjmení, trvalé bydliště, kontaktní adresu, telefon, e-mail),

-

úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),

-

doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení
potvrzený posledním zaměstnavatelem (možno nahradit úředně ověřenými kopiemi
dokladů o průběhu zaměstnání – pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů apod.)

-

strukturovaný profesní životopis,

-

písemnou koncepci rozvoje školy se zaměřením na pedagogickou stránku v rozsahu
maximálně 3 normostran,

-

výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší dvou měsíců),

-

potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky (ne starší
dvou měsíců),

-

čestné prohlášení o plné svéprávnosti,

-

písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení, ve
smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (GDPR) a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

-

doložení referencí – nepovinné, je doporučeno doložit nad rámec povinných příloh.

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními doklady.
Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě doplňkového hodnocení, které bude spočívat v hodnocení
osobnostního profilu formou písemného testu.

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 8. 2021.
Přihlášku, životopis, čestné prohlášení, písemný souhlas a koncepci rozvoje školy je nutné vlastnoručně
podepsat.
Přihlášky s požadovanými doklady doručte v zalepené obálce na adresu:
Magistrát města Jihlavy, Odbor školství, kultury a tělovýchovy, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
nejpozději do 20. 4. 2021 do 12,00 hodin. (Rozhodující je datum doručení nikoliv datum odeslání).
Obálku označte: Konkurzní řízení ZŠ Demlova 32, Jihlava – NEOTVÍRAT!

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava, tel: 565 591 111, ID datové schránky: jw5bxb4
e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz | www.jihlava.cz

