MĚSTO TŘEBÍČ
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

Město Třebíč
vyhlašuje
na základě usnesení rady města č. 31/8/RM/2021 ze dne 25.03.2021 a ustanovení § 166 odst.
2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v účinném znění, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o
náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v účinném znění,
konkurzní řízení
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní škola Třebíč, Horka-Domky, Václavské náměstí 44/12,
se sídlem Václavské nám. 44/12, 674 01 Třebíč,
na dobu neurčitou, s nástupem 1. srpna 2021.
Požadavky:
➢ vzdělání a pedagogická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, v účinném znění,
➢ znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,
➢ občanská a morální bezúhonnost,
➢ dobrá orientace v ekonomice a financování škol a školských zařízení,
➢ dobrý zdravotní stav,
➢ organizační a řídící schopnosti.

Písemně zašlete:
➢ Přihlášku (vlastnoručně podepište a uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail),
➢ úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně dokladů
dokládajících splnění odborné kvalifikace pro daný druh školy (tj. diplom včetně
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),
➢ 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,
➢ pedagogickou koncepci rozvoje a řízení školy.

Úřední hodiny
Po 08:00 – 17:00 hod.
Út 08:00 – 14:00 hod.
St 08:00 – 17:00 hod
Čt 08:00 – 14:00 hod.
Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., Třebíč
Č. ú.: 329711/0100
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100
epodatelna@trebic.cz
www.trebic.cz
ID datové schránky: 6pub8mc

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo doručte na adresu:
Městský úřad Třebíč, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč
nejpozději do 16. dubna 2021 do 12 hod.
Obálku označit: Neotvírat
Konkurz ZŠ Horka-Domky Třebíč
Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními doklady.
Údaje poskytnuté uchazečem budou použity výhradně pro účely tohoto konkurzního řízení.
V případě dalších dotazů se obracejte na Bc. Jarmilu Zimkovou, vedoucí odboru školství a
kultury, 568 896 165, e-mail Jarmila.Zimkova@trebic.cz.
Vyvěšeno: 26.03.2021
Sňato: 17.04.2021
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