
Město Nové Město na Moravě

Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900

Rada města na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
v souladu  s vyhláškou  č.  54/2005  Sb.,  o  náležitostech  konkursního  řízení  a  konkursních
komisích, ve znění pozdějších předpisů 

 vyhlašuje konkursní řízení
na vedoucí pracovní  místo ředitelky/ředitele

Základní školy  Nové Město na Moravě, 

Leandra Čecha 860, okres  Žďár nad Sázavou,

se sídlem Leandra Čecha 860, 592 31 Nové Město na Moravě

Předpoklady a požadavky:

 předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitelky/ředitele podle zákona 
č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů,

 znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,
 občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti.

Písemně doložte:

 přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail),
 úředně  ověřené  kopie  dokladů  o  nejvyšším  dosaženém  vzdělání  (diplom  včetně

vysvědčení  o  státní  závěrečné  zkoušce,  doklad  prokazující  pedagogické  vzdělání
v případě odborně zaměřeného vysokoškolského studia),

 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitelky/ředitele

(ne starší 3 měsíců),
 strukturovaný profesní životopis,
 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.),

 koncepci rozvoje a řízení školy (v rozsahu 4 normostran s tím, že jedna normostrana
bude věnována vyhodnocení  stávajícího stavu školy  a další  3 normostrany  výhledové
koncepci rozvoje a řízení školy),

 písemný  souhlas  se zpracováním osobních údajů  pro  účely  tohoto  konkursního řízení
v souladu s nařízením 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  a  o  zrušení  směrnice  95/46/ES  (obecné  nařízení  o  ochraně
osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů.

Předpokládaný termín nástupu na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele: 1. 8. 2020.

Ke konkursnímu řízení zasílejte pouze přihlášku doloženou kompletními doklady (přihlášku,
životopis a koncepci rozvoje a řízení školy vlastnoručně podepište). 

Přihlášku s požadovanými doklady (zalepenou obálku označte slovy „Konkurs ZŠ Nové Město
na Moravě - NEOTVÍRAT“) doručte v termínu do 27.04.2020 na adresu: Město Nové Město na
Moravě, odbor ŠKSV, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Bližší informace podá Mgr. Alena Lukášová, vedoucí odboru ŠKSV MěÚ Nové Město na Moravě,
čt. 566 598 420, e-mail: alena.lukasova@meu.nmnm.cz.

Michal Šmarda v.r.
starosta 
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