
Město Šumperk
se sídlem nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

                                                        
Město Šumperk, v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisích

vyhlašuje

konkursní řízení na obsazení funkce ředitele (ředitelky)
Střediska volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9

Požadavky:
 odborná kvalifikace a související podmínky pro výkon funkce ředitele dle zákona 

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů

 praxe dle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících  
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 znalost školské legislativy a problematiky řízení středisek volného času
 plná způsobilost k právním úkonům
 občanská a morální bezúhonnost
 dobrý zdravotní stav

Náležitosti přihlášky:
 úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom, včetně 

vysvědčení o státní závěrečné zkoušce) a dokladů o dalším vzdělání
 doklad o celkovém průběhu zaměstnání formou čestného prohlášení uchazeče 

s uvedením přesného časového přehledu a funkčního zařazení (opatřený datem 
a podpisem uchazeče)

 strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče)
 koncepce rozvoje školského zařízení v rozsahu maximálně 3 stran strojopisu formátu A4 

(opatřený datem a podpisem uchazeče)
 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
 čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé 

další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, 
ČR a SR, ve znění pozdějších předpisů – tento doklad předkládají pouze uchazeči s datem 
narození před 01.12.1971

 lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele (ne starší 2 měsíců)

Předpokládaný nástup: 01.10.2014

Termín podání přihlášek: do 25. srpna 2014

Písemné přihlášky zasílejte doporučeně na adresu: 
Městský úřad Šumperk, Jesenická 31, 78701 Šumperk nebo osobně doručte do podatelny 
Městského úřadu Šumperk, Jesenická 31 nejpozději do uzávěrky dne 25.08.2012 do 16:30
hodin.   
Zalepenou obálku výrazně označte heslem „NEOTVÍRAT – KONKURZ SVČ a ZpDVPP ŠUMPERK“.  
Na obálku je nutno uvést jméno a příjmení uchazeče, včetně adresy trvalého bydliště.




