Rada Jihočeského kraje
v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů.
oznamuje vyhlášení konkursních řízení
na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek
následujících škol a školských zařízení

1. Dětský domov, Žíchovec 17,
2. Dům dětí a mládeže, Blatná, Palackého 652,
3. Gymnázium, České Budějovice, Česká 64,
4. Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995,
5. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Čelakovského 200,
6. Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Jindřichův
Hradec, Husova 156,
7. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86,
8. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527,
9. Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745,
10. Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2,
11. Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší
480,
12. Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135,
13. Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12,
14. Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405,
15. Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov, Tavírna 109,
16. Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912,
17. Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200,
18. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb,
Strakonice, Zvolenská 934,
19. Základní umělecká škola B. Jeremiáše, České Budějovice, Otakarova 43,
20. Základní umělecká škola, Prachatice, Husova 110.
21. Základní umělecké školy, Milevsko, Libušina 1217

Požadavky:
− splnění předpokladů pro výkon činnosti ředitele/ředitelky (dále jen ředitele) stanovených v § 5 odst. 1 zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon
o pedagogických pracovnících), získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle příslušného
typu školy nebo školského zařízení
− znalost pedagogických a odborných aspektů práce ředitele školy, nových trendů ve výchově a vzdělávání
a pedagogická vize rozvoje školy,
− organizační a řídící schopnosti,
− uživatelská znalost práce na PC,
− bezúhonnost dle § 29a zákona o pedagogických pracovnících,
− dobrý zdravotní stav.
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Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo 1. 8. 2020.

Podání přihlášky
Přihlášky s přílohami doručte nejpozději do 6. března 2020 do 16.00 hodin (prostřednictvím poštovní či
jiné přepravy nebo osobně na podatelnu Jihočeského kraje, případně prostřednictvím datové schránky;
nepostačuje podání ve stanovené lhůtě k poštovní přepravě) na adresu:
Jihočeský kraj – Krajský úřad
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice.
Obálku označte slovy Konkurz – neotvírat.
Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.
V případě dotazů se obracejte na Ing. Hanu Šímovou, vedoucí odboru tel. 386 720 846 nebo na PaedDr. Jiřího
Moravce, vedoucího oddělení tel. 386 720 845.

Náležitosti přihlášky
Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu, případně adresa pro doručování, e-mail, ID datové
schránky, mobilní telefonický kontakt; název školy, na kterou se uchazeč hlásí; datum a podpis.

Přílohy přihlášky
1. Strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem.
2. Výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky (originál, případně úředně ověřená kopie).
3. Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání osvědčujícím kvalifikační předpoklady pro výkon
pracovního místa ředitele školy (diplom s vysvědčením o státní závěrečné zkoušce nebo diplom s dodatkem
k diplomu, doklad o doplňkovém pedagogickém studiu) a případně úředně ověřený doklad o absolvovaném
kvalifikačním studiu pro ředitele škol a školských zařízení. Nepožaduje se doložení certifikátů z kurzů a školení.
4. Průkazný doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe (včetně pracovního zařazení) potvrzený
posledním zaměstnavatelem. Potřebnou praxí se rozumí 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 ve vývoji. Nedoloží-li uchazeč potvrzení potřebné délky praxe dle § 5 odst. 1
zákona o pedagogických pracovnících posledním zaměstnavatelem, doloží potřebnou praxi potvrzeními
předchozích zaměstnavatelů nebo úředně ověřenými pracovními smlouvami.
5. Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele školy ne starší než 3 měsíce
ke dni podání přihlášky (originál, případně úředně ověřená kopie).
6. Koncepce (vize) rozvoje školy s vlastnoručním podpisem (max. 2 strany formátu A4).
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení v jeho průběhu, tedy od jeho vyhlášení kdykoli,
a to bez udání důvodu.
Zřizovatel se rozhodl, že pro konkursní řízení nevyužije možnosti uplatnění doplňkového hodnocení dle § 3 odst. 2
vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů.

2

