
 
 

 

 

 

                        Pardubický kraj 
Na základě usnesení Rady Pardubického kraje                                                   

    R/2430/12  se vyhlašuje konkurs na pracovní místo 
 

                               ŘEDITELE/KY 
      -  Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí 

-   Gymnázia, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 

-   Střední zdravotnické školy, Ústí nad Orlicí, T. G. Mas aryka 838 

-   Gymnázia, Lanškroun, nám. Jana Marka Mark ů 113 

         -   Integrované st řední školy technické, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 

         -   Vyšší odborné školy stavební a St řední školy stavební Vysoké Mýto 

-   Obchodní akademie a St řední odborné školy cestovního ruchu Choce ň 

-   Gymnázia, Žamberk, Nádražní 48 

         -  Gymnázia, Jeví čko, A. K. Vitáka 452 

         -  Vyšší odborné školy pedagogické a St řední pedagogické školy, 
             Litomyšl, Komenského nám. 22 
         -  Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykov é zkoušky Svitavy 

-   Středního odborného u čilišt ě Svitavy 

         -  Gymnázia, Česká Třebová, Tyršovo nám ěstí 970 

         -   Vyšší odborné školy a St řední školy technické Česká Třebová  

-   Střední školy automobilní Holice. 
   
Požadavky:    
odborná  kvalifikace  a  předpoklady  pro  výkon činnosti ředitele v souladu  s § 5  zákona č. 
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně  některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, znalost  školských předpisů a školské problematiky, občanská a morální 
bezúhonnost, dobrý zdravotní stav, organizační a řídící schopnosti.  
 
Náležitosti p řihlášky:    
 

� ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 
� přehled o průběhu předchozích zaměstnání   
� strukturovaný životopis v českém jazyce 
� koncepci dalšího rozvoje školy (max. 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce 
� výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců  
� lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele školy ne 

starší 2 měsíců 
Přihlášku  včetně všech výše uvedených příloh s přesným označením konkursního řízení 
školy   zašlete nejpozd ěji do 20. b řezna 2012  s označením „NEOTVÍRAT“ na adresu: 

Krajský úřad Pardubického kraje 
odbor školství, kultury a tělovýchovy 

Komenského nám. 125, 532 11  Pardubice 


