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Vyhlášení konkurzního řízení 

Město Hrádek nad Nisou v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a 

v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a o konkurzních 

komisích, ve znění pozdějších předpisů 

vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky 

 

Základní školy a Základní umělecké školy T.G.Masaryka, Hrádek nad Nisou,  

Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ 70983011 
 

Předpokládaný nástup do funkce od 1. srpna 2021 nebo dle dohody. 

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou. 
 

Požadavky na uchazeče:  

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

pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů  

• organizační a řídící schopnosti  

• znalost školské legislativy a souvisejících předpisů  

• občanská a morální bezúhonnost  

K přihlášce do konkurzu přiložte:  

• úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, tj. vysokoškolský diplom včetně 

vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku diplomu 

• doklad o délce pedagogické praxe 

• doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem  

• strukturovaný životopis  

• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ředitele (ne starší než 2 

měsíce)  

• koncepci rozvoje školského zařízení (maximálně 4 strany formátu A4)  

• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce  
 

Adresa pro doručení přihlášek:  

Město Hrádek nad Nisou, podatelna, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou 

Způsob a termín podání přihlášek: 

Přihlášky doručte v zalepené obálce nejpozději do 17. května 2021 do 16:00 hod. na podatelnu 

Městského úřadu Hrádek nad Nisou. Obálku nutno označit textem: KONKURZ ZŠ a ZUŠ TGM – 

NEOTVÍRAT. Tiskopis přihlášky obdržíte u p. Šalátové salatova@muhradek.cz. 

Případné dotazy na telefon 482 411 422 p. Šalátová. 

 
 

                                                                                                                      Mgr. Josef Horinka 

                                                                                                                            Starosta 
Vyvěšeno: 

Sejmuto: 

mailto:salatova@muhradek.cz

