
 
Slezská církev evangelická augsburského vyznání vyhlašuje 

 
pro účely výběru vhodné osoby pro jmenování ředitele dále uvedené školské právnické 

osoby ve smyslu § 131 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
konkursní řízení 

 
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky  

 
 

Církevní základní škola a mateřská škola Třinec,  

se sídlem: Kaštanová 412, 739 61  Třinec – Dolní Lištná 

 
Předpoklady: 

 odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle 3 odst. 1 písm. b) zákona                       
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti 
nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, 
nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v délce 4 roky (v souladu     
s ustanovením 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), 

 plná  svéprávnost (dříve „ způsobilost k právním úkonům“), 

 bezúhonnost, 

 zdravotní způsobilost, 

 prokázání znalosti českého jazyka, není-li zákonem č. 563/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, stanoveno jinak, 

 splnění ostatních podmínek dle zákona č. č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (zejména ustanovení § 3 a  § 5 citovaného  zákona).  

 
Požadavky: 

 nositel křesťanských hodnot, 

 organizační a řídící schopnosti, 

 komunikační, prezentační a vyjednávací dovednosti, 

 zvládání a řešení krizových situací,  

 inovativní a kreativní myšlení, 

 schopnost řízení změny, 

 základní ekonomické znalosti, 

 znalost problematiky školství a školských předpisů. 
 
 
Náležitosti písemné přihlášky: 

 formulaci, ze které vyplyne, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení 
            na uvedené vedoucí pracovní místo, 

 jméno a příjmení uchazeče včetně titulu, 

 datum narození uchazeče, 

 místo trvalého pobytu uchazeče, 

 korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu), telefon 
a e-mail, 

 datum a vlastnoruční podpis. 



K přihlášce doložte: 

 písemnou koncepci vedení a rozvoje školy v rozsahu max. 3-5 stran strojopisu formátu 
A4 (opatřený datem a vlastnoručním podpisem uchazeče),  

 úředně ověřenou kopii dokladů o dosaženém vzdělání,  

 čestné prohlášení o délce praxe podle 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb.,                             
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů,  

 strukturovaný životopis, 

 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), 

 lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání funkce (ne starší 2 měsíců), 

 doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě, že uchazeč získal příslušnou 
odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než 
v českém, 

 čestné prohlášení o plné svéprávnosti. 

 

 

Podání přihlášky 

Prostřednictvím pošty či osobním doručením: Do konkursního řízení budou zařazeny 
vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami, 
došlé poštou na adresu: Slezská církev evangelická a. v., Na Nivách 259/7, 737 01 Český 
Těšín, nebo doručené na sekretariát Slezské církve evangelické a. v. v Českém Těšíně, 
telefon: +420 558 764 380. Obálku označte slovy: „NEOTVÍRAT − KONKURS CZŠ a MŠ 
Třinec”. 
 
 

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete v termínu 

 

do 15. 2. 2023 do 15:00 hod. 
 
 
 

Ředitelka/ředitel školy bude jmenována/jmenován do funkce na dobu 6 let s předpokládaným 

nástupem 1. 7. 2023 a s možností opakovaného jmenování. 

 

Případné dotazy na telefonu: +420 558 764 380. 

 
V Českém Těšíně, 14. 11. 2022. 

 
       Mgr. Tomáš Tyrlík 
                  biskup 
 
 
 
 



Informace o zpracování osobních údajů: 
 
Poskytnuté osobní údaje bude správce (Slezská církev evangelická a. v., Na Nivách 259/7, 
IČ 00445312) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále 
jen „obecné nařízení”) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je 
nezbytnost pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje a pro účely 
oprávněných zájmů správce a třetí strany (Církevní základní škola a mateřská škola Třinec, 
se sídlem: Kaštanová 412, 739 61  Třinec - Dolní Lištná). Údaje nebudou poskytnuty třetí 
osobě a u správce budou uschovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu konkursního řízení. 


