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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ 
 

Rada města Šenov v souladu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky              
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění zákona                            
č. 107/2019 Sb. (dále jen „vyhlášky o konkursním řízení“) vyhlašuje konkursní řízení na obsazení 
vedoucího pracovního místa 

 

ředitele / ředitelky Základní umělecké školy Viléma Wünsche, Zámecká 2, 
příspěvkové organizace 

se sídlem Zámecká 2, 739 34 Šenov 

Předpoklady: 

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

 příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnicích, 

 plná svéprávnost, 

 bezúhonnost, 

 zdravotní způsobilost, 

 znalost českého jazyka. 
 
Požadavky: 

 pedagogické aspekty práce na pozici ředitele školy, pedagogická koncepce odpovídající 
oboru/oborům vzdělání konkrétní školy a představa uchazeče o vedení pedagogického 
sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce 
v oblasti školství, výchovy a vzdělávání, 

 znalost školských právních předpisů a školské problematiky, 

 znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
pracovně právních předpisů, 

 základní ekonomické znalosti, 

 organizační a řídící schopnosti, 

 aktivní přístup k účasti na společenském životě v obci. 
 

Povinné náležitosti přihlášky: 

 jméno, příjmení a titul uchazeče, 

 datum a místo narození uchazeče, 

 státní příslušnost uchazeče, 

 místo trvalého pobytu uchazeče, 

 e-mail, telefonní kontakt, 

 datum a podpis uchazeče. 

MĚSTO ŠENOV 
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov 
okres Ostrava-město 



IČ: 00297291  č.účtu:1682036389/0800 
DIČ: CZ00297291  ID schránky: zznbfqm 

 

Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce: 

 strukturovaný životopis s údaji o jednotlivých dosavadních zaměstnáních (včetně 
časového vymezení), odborných znalostech a dovednostech,  

 úředně ověřené kopie dokladů dokládajících předpoklady pro výkon činnosti ředitele 
dle zákona o pedagogických pracovnicích (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, pokud bylo absolvováno,  

 lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele předškolního 
zařízení (ne starší 2 měsíců), 

 čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům (§ 3 odst. 1 a) zákona                     
o pedagogických pracovnících, 

 doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě, že uchazeč získal příslušnou 
odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než 
českém,  

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

 koncepci dalšího rozvoje Základní umělecké školy Viléma Wünsche, Zámecká 2, 
příspěvkové organizace (max. 5 stran formátu A4). 

Vaše osobní údaje jsou zpracovány pro účely tohoto konkursu městem Šenov, se sídlem 
Radniční náměstí 300, Šenov, 739 34, IČ 00297291, správcem osobních údajů. Zpracování 
probíhá na základě plnění právní povinnosti správce, kterou mu ukládá § 166 školského zákona 
a vyhláška č. 54/2005 Sb. Poučení o Vašich právech souvisejících s ochranou osobních údajů, 
skartační lhůtě, kontaktech na správce a další informace o zpracování osobních údajů 
naleznete na adrese: Informace-pro-zaměstnance-a-uchazeče.pdf (mesto-senov.cz). 

Uchazeči konkursního řízení mohou být hodnoceni i na základě jiného personální výběru 
(písemný test), než je řízený rozhovor podle § 5 odst. 1 vyhlášky o konkursním řízení. 
  
Předpokládaný termín nástupu do funkce: 
Ředitel/ka bude jmenován/a s nástupem do funkce od 1. 1. 2023. 
 
Způsob a místo podání přihlášky (včetně všech požadovaných příloh): 
poštou doporučeně nebo osobně na podatelnu úřadu na adresu: 
Městský úřad Šenov 
Radniční náměstí 300 
739 34 Šenov, 
a to v uzavřené obálce označené textem: „NEOTVÍRAT – konkursní řízení ZUŠ Šenov“ 

Ke konkursnímu řízení budou přijaty přihlášky doložené kompletními doklady – přihlášku, 
životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje vlastnoručně podepište. 
 
Lhůta pro podání přihlášky: 
24. 8. 2022 (o datu podání rozhoduje podací razítko podatelny úřadu). 
 
 
Ing. Jan Blažek  
starosta     
„elektronicky podepsáno“ 

 

https://mesto-senov.cz/wp-content/uploads/2020/09/Informace-pro-zame%CC%8Cstnance-a-uchazec%CC%8Ce.pdf

