
    
    
   Město Jeseník  
   Rada města 
 
 

 
 
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení  
a konkurzních komisích, v platném znění  

 
vyhlašuje konkurzní řízení  na vedoucí pracovní místo  

ředitele/ky příspěvkové organizace  
 

Středisko volného času DUHA Jeseník 
 
Předpoklady uchazeče: 

  předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona 
č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném 
znění 

 znalost školské problematiky a předpisů  
 občanská a morální bezúhonnost 
 organizační a řídící schopnosti 
 dobrý zdravotní stav 
 znalosti v oboru a praxe v dané oblasti vítány. 

Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy, e-mailové adresy a čísla telefonu) včetně 
požadovaných náležitostí přihlášky zašlete na adresu:   
 
Obsahové náležitosti přihlášky: 

 úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení 
o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/maturitní vysvědčení),   

 doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení 
(formou čestného prohlášení uchazeče opatřený datem a podpisem uchazeče) 

 strukturovaný profesní životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče) 
 písemnou koncepce rozvoje školy v rozsahu maximálně 4 stran strojopisu (opatřený datem 

a podpisem uchazeče) 
   výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání 
 originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele (ne starší než 3 

měsíce). 

Nabízíme: 
   práci v dobře fungující organizaci v krásném prostředí jesenického podhůří 
   vstřícný přístup a podporu ze strany zřizovatele 

 
Předpokládaný nástup do funkce 1. 9. 2020.  
 
Termín podání přihlášek:  do 30.4.20209 do 12,00 hod.  
Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník.   
 
Obálku označte heslem: 
„Neotvírat - konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky  SVČ DUHA Jeseník“ 
 
Pozn.: uchazeči mohou být hodnoceni (pokud bude použito) i na základě jiného personálního výběru než je 
řízený pohovor (tzv. doplňkovým hodnocením).  
Doklady poskytnuté ke konkurznímu řízení u nevybraných uchazečů budou po ukončení konkurzního řízení 
neprodleně vráceny poštou na adresu uvedenou v přihlášce v souladu s právními předpisy. 
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