
Rada města Slavičín ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, vyhlašuje  

konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace, Školní 403, 763 21 Slavičín 

IČO: 708 71 540 

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 8. 2022 

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:  

– odborná kvalifikace a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

– způsobilost k právním úkonům, 

– bezúhonnost, 

– zdravotní způsobilost, 

– znalost českého jazyka. 

 Od kandidáta/kandidátky očekáváme:  

– znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství a příslušných předpisů, 

– řídící a organizační schopnosti, 

– základní ekonomické znalosti, 

– zajištění bezpečného prostředí pro děti i zaměstnance školy, 

– dobrá komunikace s rodiči i žáky. 

Obsahové náležitosti přihlášky do konkurzního řízení: 

– jméno, příjmení a titul uchazeče, 

– datum a místo narození, 

– státní příslušnost, 

– místo trvalého pobytu, 

– korespondenční adresa, telefon, e-mail, 

– datum a podpis uchazeče. 



K přihlášce uchazeč přiloží:  

– motivační dopis (představení motivace a zdůraznění předpokladů pro výkon činnosti), 

– strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem), 

– koncepci a strategii rozvoje školy (odpovídající Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků 

vzdělávání ČŠI),  

– úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání potvrzující odbornou kvalifikaci 

podle zák. č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

– doklad o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

– výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),  

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

– čestné prohlášení dle § 4 odst. 3) zákona č. 451/1991 Sb. (nedokládají uchazeči narození po 

1. prosinci 1971), 

– písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu 

zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

Adresa pro doručení přihlášek včetně příloh:  

Městský úřad Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín  

Obálku označit slovy: „Konkurzní řízení – ředitel/ředitelka Základní škola Slavičín – Vlára, Školní 403, 

763 21 Slavičín – neotvírat“.  

Neformální schůzka se zájemci:  

Uchazečům nabízíme neformální seznamovací schůzku se členy Rady města a prohlídku základní školy. 

Schůzka není součástí konkurzního řízení.  

Termín doručení přihlášky:  

Nejpozději do 21. 3. 2022 do 12:00 hodin na podatelnu Městského úřadu Slavičín. Vyhlašovatel si 
vyhrazuje právo zrušit konkurz, nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurz.  

Případné dotazy Vám zodpoví:  

▪ tajemník komise Mgr. Iva Florešová, tel. 604 341 480, floresova@mesto-slavicin.cz  
▪ tajemník MěÚ Mgr. Luděk Latinák, tel. 603 230 205, latinak@mesto-slavicin.cz 
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