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Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba 
 

Oznámení o vyhlášení konkursních řízení 
 
Rada městského obvodu Poruba svým usnesením č. 1187/RMOb1822/28 ze dne 14. 2. 2020 rozhodla                             
o vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 
 
Základní školy, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvkové organizace, 
Základní školy, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvkové organizace, 
Základní školy, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvkové organizace.  
 
Kvalifikační předpoklady uchazečů: 

 splnění předpokladů a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele základní školy podle zákona  
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, 

 znalost školských předpisů a problematiky řízení a financování základní školy, 

 organizační a řídící schopnosti, 

 bezúhonnost dle § 29a zákona o pedagogických pracovnících, 

 dobrý zdravotní stav. 
 
Náležitosti přihlášky: 

 úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (vysokoškolský diplom včetně 
vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu, případně úředně ověřená kopie dokladu  
o úspěšném ukončení studia dokládající získání odborné kvalifikace pro daný typ školy) 

 doklad o průběhu zaměstnání, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovního zařazení  
(např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů) 

 strukturovaný profesní životopis  

 písemná koncepce rozvoje školy s vlastnoručním podpisem (max. 4 strany formátu A4) 

 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) 

 lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele základní školy (ne starší 
2 měsíců) 

 souhlas s využitím osobních údajů pro potřeby konkursního řízení. 
 
Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele – 1. srpna 2020. 
 
Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi 
úplnými požadovanými náležitostmi doručené osobně na podatelnu Úřadu městského obvodu Poruba nebo 
doručené prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu: 
 
Statutární město Ostrava   
Úřad městského obvodu Poruba 
Klimkovická 55/28 
708 56 Ostrava-Poruba 
 
nejpozději do uzávěrky 27. března 2020 do 12.00 hodin 
 
Obálku označte slovy  "Konkurs ZŠ Dětská 915 – neotevírat"  
   "Konkurs ZŠ K. Pokorného 1382 – neotevírat" 

"Konkurs ZŠ J. Šoupala 1609 – neotevírat" 
 
 
Ostrava-Poruba, 24. 2. 2020   


