
 
 
 

Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ředitelky školy 

 

Rada města Turnov v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 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 Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 

s předpokládaným nástupem do funkce ke dni 1. srpna 2023 

Požadavky: 
 

- vzdělání, praxe a předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

- znalost školských předpisů  
- morální bezúhonnost 

 

K přihlášce přiložte: 

- strukturovaný životopis 
- koncepci rozvoje školy (maximálně 4 strany formátu A4) 
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 
- potvrzení o celkovém průběhu zaměstnání uchazeče potvrzené posledním zaměstnavatelem 
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele (ne starší než 3 měsíce) 
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) 

 

Adresa, termín a způsob podání přihlášky:  
 

Přihlášky je třeba doručit poštou nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Turnov, Antonína Dvořáka 
335, 511 01 Turnov nejpozději do 12. 4. 2023 do 17:00 hodin. 
 

Na obálku uvést:  NEOTVÍRAT – KONKURZ ŘEDITELE ZŠ ŽIŽKOVA 
 

V souladu s vyhláškou č. 54/20005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, dle 
ustanovení § 3 odst. 2 mohou být uchazeči hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než 
je řízený rozhovor tzv. doplňkové hodnocení. 
 

 

Případné dotazy - kontaktní osoba:  
 

Mgr. Martina Marková, Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, tel.: 481 366 757 
     
V Turnově dne 10. 2. 2023  

 
Ing. Tomáš Hocke                               

     starosta města 

Město Turnov 
Antonína Dvořáka 335 

511 01 Turnov 
tel.: 481 366 111 

e-mail: mu@turnov.cz 
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