
 

 

město Lomnice nad Popelkou 
Husovo náměstí  6, 512 51  Lomnice nad Popelkou, tel. 481 629 026, fax 481 629 026 
 

 
 

 

Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 

školského zařízení zřizovaného městem Lomnice nad Popelkou  
 
 

Město Lomnice nad Popelkou 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 umělecké školy Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace  
 

s předpokládaným nástupem do funkce k   1. 9. 2022/případně dle dohody 

 
Předpoklady a požadavky: Vzdělání a praxe podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

znalost školských předpisů, organizace a řízení ve školství 
Morální bezúhonnost, 
 Manažerské schopnosti 

znalost práce na PC 
organizační a řídící schopnosti, zdravotní způsobilost 

 
K přihlášce přiložte:  
-   úředně ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání 

-   potvrzení o průběhu zaměstnání uchazeče potvrzené posledním zaměstnavatelem, ze   
    kterého je patrný druh vykonávané práce a přesné časové vymezení. 

-   lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele (ne starší než 3   
    měsíce)  
-   strukturovaný životopis 

-   koncepci rozvoje školy (maximálně 4 strany formátu A4) včetně čestného prohlášení o  
    autorství zpracované koncepce 

-   výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) 
 
Konkurzní komise bude posuzovat vhodnost uchazeče pro výkon činnosti ředitele na základě 

přihlášky, řízeného rozhovoru zaměřeného na pedagogické aspekty práce ředitele školy, 
pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti 

v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání. Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě 
doplňkového hodnocení, pokud se konkurzní komise usnese na jeho využití v konkurzu. 
V případě využití této možnosti bude způsob administrace upřesněn. 

 
Příjem přihlášek osobně nebo poštou nejpozději do 15. 2. 2022 na adresu: 

Město Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí čp. 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou nebo 
osobně podávejte na podatelně Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, Husovo nám. čp. 6 
do 15. 2. 2022 do 13:00 hodin v zalepené obálce označené heslem: “Konkurz na ředitele 

Základní umělecké školy Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace. 

 



 

 

Za okamžik předání nabídky prostřednictvím držitele poštovní licence je považován okamžik 
převzetí zásilky adresátem. 

 
Město Lomnice nad Popelkou si vyhrazuje právo zrušit konkurzní řízení  a nepřijmout 

nabídku žádného uchazeče bez uvedení důvodu. 
 
Kontaktní osoba: Ing. Josef Matura, tajemník úřadu 481 629 030 nebo na e-mailové adrese: 

tajemnik@mu-lomnice.cz. 
 

 

 

 

Lomnice nad Popelkou dne 11. 1. 2022 
 

 

 

 

                                                                                                           Mgr. Josef Šimek 

                                                                                             starosta města 


