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V y h l á š e n í   k o n k u r z ů 

 

Středočeský kraj vyhlašuje dne 10. 3. 2022 konkurzy na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů příspěvkových 

organizací zřizovaných Středočeským krajem:  
 

Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211, se sídlem Palackého 211, 293 80 Mladá Boleslav, 
IČ 48 683 868 

Základní škola a Dětský domov Sedlec – Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace, se sídlem Přestavlky 1, 
257 91 Sedlec - Prčice, IČ 70 843 538 

Mateřská škola Mladá Boleslav, příspěvková organizace, se sídlem Šmilovského 543, Mladá Boleslav III, 293 01 
Mladá Boleslav, IČ 70 838 143. 

 

Požadavky:  
• vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• občanská a morální bezúhonnost 

• dobrý zdravotní stav 

• znalost školských právních předpisů a školské problematiky 

• znalost pracovněprávní problematiky 

• základní ekonomické znalosti 
• řídící, organizační a komunikační schopnosti 
• znalost pedagogických a organizačních aspektů práce na pozici ředitele školy 

• znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání 
• schopnost formulovat vizi školy a pedagogickou koncepci odpovídající oborům vzdělání, které škola nabízí. 

Náležitosti ke konkurznímu řízení: 
• přihláška 

• ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení v případě vysokoškolského vzdělání) 
• přehled praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem 

• životopis 

• nástin rozvoje školy v rozsahu max. čtyř stran 

• výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce), nebo doklad o jeho vyžádání 
• lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu vedoucího pracovního místa. 

 

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte doporučeně do 13. 4. 2022 na adresu: Odbor školství Krajského úřadu 
Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, na obálku napište „Konkurz“. 
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