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Oznámení o konkurzním  řízení  
 

 

 

MĚSTO KOPŘIVNICE 
Rada města Kopřivnice  

 
vyhlašuje    

 
na základě § 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 vyhláškou  
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích 
 

konkurzní řízení  
 

na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 
Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín 

 
 
Požadavky: 
a) předpoklady pro výkon dané funkce stanovené podle zákona č. 563/2004 Sb.,  

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

b) znalost problematiky řízení, znalost obecně závazných právních předpisů zejména  
z oblasti školství;  

c) občanská a morální bezúhonnost; 

d) plná způsobilost k právním úkonům. 

 
Náležitosti  přihlášky : 
 

- přihláška ke konkurznímu řízení (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail); 

- strukturovaný životopis (s uvedením odborných znalostí a dovedností); 

- čestné prohlášení o průběhu jednotlivých zaměstnání a délce pedagogické praxe; 

- čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům v souladu s § 3 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom, vysvědčení 
o státní zkoušce, vysvědčení o pedagogické způsobilosti); 

- úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 2 let ode 
dne, kdy začne vykonávat funkci ředitele/ky školy; 

- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele/ky (ne starší  
2 měsíců); 

- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání; 

- koncepce rozvoje školy (maximálně 3 strany A4). 

 

 



Oznámení o výběrovém řízení 

 
                        

2 / 2 

 

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními náležitostmi. 
Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište. 
 
 
Předpokládaný termín jmenování do funkce:   1. ledna 2019. 
 
  
Lhůta pro podání přihlášky:  do  31. července 2018  

Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do konkurzního řízení zařazeny. 
 

Místo a způsob podání přihlášky: poštou nebo osobním doručením v podatelně 
Městského úřadu Kopřivnice 

 
Adresa pro podání přihlášky:  MÚ Kopřivnice 

Oddělení personální 
Štefánikova 1163,  
742 21  Kopřivnice 

 
Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ na ZŠ Alšova 
 
Pohovory s uchazeči (ústní část konkurzního řízení) proběhne v 35. týdnu.   
 
 
Ing. Miroslav Kopečný v.r. 
starosta města 
 
V Kopřivnici, dne 23.05.2018 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


