
                                                                                                    

 

 

Město Zábřeh na základě usnesení Rady města Zábřeh č. 21/RM/60/OŠKT/2987 ze dne 
07.09.2021, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 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 v souladu s § 3 vyhlášky 
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 zřizované městem Zábřeh: 

 

 

Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh,  
Severovýchod 484/26, okres Šumperk, 

 
se sídlem Severovýchod 484/26, 789 01 Zábřeh 

 
 
 
Požadované kvalifikační předpoklady: 

- splnění předpokladů pro výkon činnosti ředitele/ředitelky školy dle § 5 zákona 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 
v platném znění 

- znalost školských právních předpisů a problematiky řízení daného typu školy či 
školského zařízení. 

 
Náležitosti přihlášky:  

- jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého 
pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní spojení, e-mail, datum a podpis. 

 
K přihlášce doložte: 

- strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče) 
- výpis z Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce), 
- ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání dle zákona o pedagogických 

pracovnících (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce) 
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- doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání formou čestného prohlášení 
uchazeče s uvedením přesného časového přehledu a pracovního zařazení 
(opatřený datem a podpisem uchazeče) 

- lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele školy (ne 
starší 3 měsíců), 

- koncepci rozvoje Základní školy a Domu dětí a mládeže Krasohled Zábřeh, 
Severovýchod 484/26, okres Šumperk, v rozsahu maximálně 5 stran (opatřenou 
datem a podpisem uchazeče).   

 
Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky: 
Písemné přihlášky včetně požadovaných náležitostí zasílejte nebo osobně doručte 
nejpozději do 03.11.2021 do 17.00 hod. na adresu:  Městský úřad Zábřeh, Masarykovo 
nám. 510/6, 789 01 Zábřeh (rozhoduje podací razítko podatelny Městského úřadu 
Zábřeh). 
 
Obálku označte heslem:  „NEOTEVÍRAT – KONKURS ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh“  
 
Předpokládaný nástup: 01.07.2022. 
 
Před konáním konkursu se uchazeči podrobí profesnímu psychologickému posouzení 
zaměřenému na manažerské předpoklady k výkonu činnosti na vedoucím pracovním místě 
ředitele/ředitelky školy a školského zařízení. 
 
Informace k pozici podá RNDr. Blanka Sedlačíková, Ph.D., vedoucí Odboru školství, kultury 
a tělovýchovy Městského úřadu Zábřeh, telefon: 583 468 136, 731 466 481,  e-mail: 
blanka.sedlacikova@muzabreh.cz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Zábřeze dne 7. 9. 2021 
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