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Statutární město Pardubice                

Odbor školství, kultury a sportu  |  Oddělení školství 

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

 
 

 
 

 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 

Rada města 

 

vyhlašuje dne 10.6.2022  

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech 

konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

konkurs 

na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 

 

 

Mateřské školy Kamínek Pardubice, Ke Kamenci 1601, se sídlem Ke Kamenci 1601, 530 03  
Pardubice 

 
Předpokládaný nástup na pracovní místo: 1.1.2023 

 

 

Požadavky: 

• odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky v souladu s § 5 zákona    

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů  

• předpokládá se velmi dobrá znalost v těchto oblastech:  

školská legislativa, správní řízení ve školství, finanční hospodaření škol, pracovně právní vztahy 

z pohledu ředitele, management řízení  

• občanská a morální bezúhonnost  

• dobrý zdravotní stav  

• organizační a řídící schopnosti  

K přihlášce přiložte: 

• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 

• přehled o průběhu předchozích zaměstnání* 

• strukturovaný profesní životopis v českém jazyce 

• koncepci dalšího rozvoje školy v českém jazyce (max. 5 stran strojopisu A4, doporučeno 

v koncepci uvést oblast legislativních podmínek, oblast personální, oblast vzdělávací, řídící 

proces, strategie a vize) 

• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců 
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• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky školy 

(ne starší 2 měsíců) 

• souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

 

 

Upozornění: 

• uchazeči budou dle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 

a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů podrobeni doplňkovému hodnocení ve 

formě psychodiagnostiky  

 

 

Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh doručte nejpozději do 29.7.2022 do 14:30 hodin na 

adresu: 

 

Ing. Iva Kamenická 

Magistrát města Pardubic 

Odbor školství kultury a sportu 

Pernštýnské nám. 1 

530 21 Pardubice 

 

 

V případě podání žádosti prostřednictvím poštovních služeb je rozhodující fyzická přítomnost přihlášky 

na úřadě do 29.7.2022 do 14:30 hodin. 

 

 

 

Obálku označte heslem:  

„KONKURS – Mateřská škola Kamínek Pardubice, Ke Kamenci 1601 - NEOTEVÍRAT“ 

 

 

 

 

 

Přihlášku lze podat i elektronicky prostřednictvím datové schránky. ID Datové schránky města Pardubice: 

ukzbx4z.  

Případně e-mailem prostřednictvím e-podatelny: posta@mmp.cz, a to pouze v případě, že je zpráva 

opatřena uznávaným elektronickým podpisem (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném 

certifikátu).  

U obou způsobů elektronického podání je nutné, aby přílohy byly autorizovaně konvertovány nebo 

doloženy v listinné podobě. 
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Další informace o zpracování osobních údajů najdou uchazeči na adrese: 
https://pardubice.eu/zpracovani-osobnich-udaju-magistrat 

 

 

 

V Pardubicích dne 6.6.2022 

 

Vyvěšeno dne: 10.6.2022 

Sejmuto dne: 30.7.2022 

 

 

*pro účely rejstříku škol a školských zařízení musí pak ten, který konkurs vyhraje, doložit přehled předchozích 

zaměstnání potvrzený současným zaměstnavatelem včetně uvedení pracovního zařazení 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Martin Charvát 

primátor Statutárního města Pardubic 

https://pardubice.eu/zpracovani-osobnich-udaju-magistrat

