
 

Obec HORNÍ MĚSTO                                                                         
IČ 00296015                                                                                                                                                                                                

Horní Město čp. 97, 793 44 Horní Město                                                              
Tel.: 724 178 698, e-mail: starosta@hornimesto.cz 

 
Obec Horní Město v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen ,,školský zákon“),              
ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů 
 

vyhlašuje 
 

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ 
 

na funkci ředitele/ředitelky 
Základní školy a Mateřské školy Horní Město, okres Bruntál, 

příspěvkové organizace 
 

 

Předpoklady pro výkon práce ředitele/ky školy stanovené § 5 zákona č. 563/2004 Sb.,                                 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 
 

 odborná kvalifikace odpovídající zákonu č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen ,,zákon“) 

 4 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo                                
v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného 
zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji [§ 5  
odst. 1 písm. b) zákona] 

 způsobilost k právním úkonům [§ 3 odst. 1 písm. a) zákona] 
 bezúhonnost [§ 3 odst. 1 písm. c) zákona] 
 zdravotní způsobilost [§ 3 odst. 1 písm. d) zákona] 
 znalost českého jazyka [§ 3 odst. 1 písm. e) zákona] 

 
 
Další požadavky: 
 
- znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů 
- organizační a řídící schopnosti 
 

Od kandidáta očekáváme: 
 
- vynikající úroveň vedení pedagogického procesu a podpory pedagogů  
- jasnou vizi a progresivitu s cílem poskytovat moderní vzdělávání odpovídající současným  



   trendům  
- zajištění bezpečného prostředí pro žáky i zaměstnance školy  
- ochotu k dalšímu osobnímu a profesnímu vzdělávání - organizační a řídící schopnosti  
- znalost školské ekonomiky a souvisejících právních předpisů 
- dobrou komunikaci s žáky, rodiči, veřejností a zřizovatelem 
- otevřený a transparentní přístup při řešení otázek souvisejících se životem školy 
 
Náležitosti písemné přihlášky:                                                                                                      
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, 
příp. korespondenční adresa, kontaktní spojení (číslo telefonu, příp. e-mail) a podpis. 
 
K přihlášce je nutné přiložit: 
 
- ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání  
- ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe, včetně 
funkčního  
   zařazení  
- strukturovaný životopis 
- originál, popř. ověřená kopie výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o   
   jeho vyžádání 
- koncepci rozvoje školy (max. rozsah 5 stran strojopisu) 
- originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce  
   ředitele/ky (ne starší 3 měsíců) 
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby tohoto konkursního řízení  
   ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
 
 
Předpokládaný nástup do funkce: 01. 07. 2023  
 
 

Přihlášky a doklady včetně příloh doručte nejpozději do 15. 03. 2023 
včetně na adresu:  
 
Obec Horní Město, Horní Město 97, 793 44 Horní Město. 
 
Uzavřenou obálku označte slovy: „KONKURS – ZŠ A MŠ HORNÍ MĚSTO - NEOTEVÍRAT“  
 
- Neúplné a pozdě došlé přihlášky budou bez dalšího zkoumání vyřazeny 
- Datum konkursu bude jednostranně stanoveno vyhlašovatelem 
- Případné dotazy zodpoví Bc. Kamil Mach – starosta obce, na tel. 724 178 698 nebo e-mail:  
   starosta@hornimesto.cz 
 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nové 
konkursní řízení! 

 
 
 
 
V Horním Městě dne 01.02.2023                                                         Bc. Kamil Mach 
          starosta obce 


