
 

S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  L I B E R E C  

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 

 

Rada města Liberec, v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 

a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve 

znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ 

ředitelky: 

Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvkové organizace, 

se sídlem Liberec 13, Vrchlického 262/17 

s předpokládaným nástupem 1. 9. 2023 

 

Předpoklady a požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky: 

Vzdělání, praxe a další předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost školských 

předpisů a morální bezúhonnost. 

 

K podepsané přihlášce ke konkurzu (tiskopis je k dispozici na webových stránkách 

statutárního města Liberec, v dokumentech odboru kultury, školství a cestovního ruchu) 

přiložte: 

 úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, tj. vysokoškolský 

diplom včetně vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu, případně úředně 

ověřenou kopii dokladu o úspěšném ukončení studia dokládající získání odborné 

kvalifikace (v případě dosažení odborné kvalifikace v jiném než českém jazyce je nutné 

doložit úředně ověřenou kopii dokladu o vykonání zkoušky z českého jazyka)  

 doklad o celkovém průběhu všech zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, 

ze kterého je patrný druh vykonávané práce a přesné časové vymezení  

 lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ředitele školy (ne starší 

než 3 měsíce) 

 strukturovaný životopis  

 vlastní koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 4 strany A4, včetně čestného prohlášení 

o autorství zpracované koncepce (tiskopis je k dispozici na webových stránkách 

statutárního města Liberec, v dokumentech odboru kultury, školství  a cestovního 

ruchu) 

 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) 

 

Přihlášky lze doručit osobně nebo poštou nejpozději do 27. 2. 2023, do 16.00 hodin na 

adresu: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, odbor kultury, školství a cestovního ruchu, nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec. Na obálku uveďte: „Konkurz – Základní škola, Liberec, 

Vrchlického – neotevírat“. Případné dotazy na telefonním čísle 485243384 nebo na e-mailové 

adrese: romanopulu.alena@magistrat.liberec.cz 

 

 

V Liberci dne 19. 1. 2023 Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. 

  primátor statutárního města Liberec 


