
               Statutární město Ústí nad Labem 
 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 

 a 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  
 

Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace 

se sídlem Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem 
 

 
Požadavky: 

 předpoklady pro výkon funkce a odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k příslušnému typu 

školy 

 znalost problematiky řízení školství a školských předpisů, praxe s vedením ZŠ vítána 

 bez záznamu v rejstříku trestů 

 zdravotní způsobilost 

 organizační a řídící schopnosti 

 nástup do funkce od 1. 2. 2020   

 

Náležitosti přihlášky: 

 písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: 

- označení konkursního řízení 

- jméno, příjmení a titul  

- datum a místo narození  

- státní příslušnost  

- místo trvalého pobytu  

- číslo občanského průkazu 

- datum a podpis přihlášky 

 součástí přihlášky budou tyto doklady: 

- strukturovaný profesní životopis 

- doklady o získání odborné kvalifikace 

- doklad o průběhu zaměstnání, potvrzený posledním zaměstnavatelem  

- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíce, cizí státní příslušník předloží obdobný doklad 

- koncepce rozvoje organizace (maximálně 4 strany formátu A 4) 

- lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce, ne starší 2 měsíců 

 

 Platové podmínky: 13. platová třída. 

 Platové podmínky se řídí zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

 

Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený rozhovor, 

pokud bude v konkursu využit. 

 

Veškeré doklady musí být originály nebo úředně ověřené kopie. Přihlášku doručte osobně na podatelnu 

Magistrátu města Ústí nad Labem, nebo poštou na adresu Magistrát města Ústí nad Labem, vedoucí odboru 

MOŠ, Velká hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem ve lhůtě nejpozději do 25. října 2019 do 12 hodin. 

Zalepenou obálku označte „Konkurs ZŠ Vojnovičova“. 


