
Rektor Českého vysokého učení technického v Praze, 

(se sídlem: Zikova 4, 166 36 Praha 6, IČO: 68407700) 

vyhlašuje 

výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky  

Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata,  

(se sídlem: Thákurova 1, Praha 6, IČO: 71 341 315) 

Předpokládaný nástup: červen 2018 (nebo dle dohody) 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických 

pracovnících“): 

– odborná kvalifikace a příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících, 

– plná způsobilost k právním jednáním, bezúhonnost, 

– zdravotní způsobilost, 

– znalost českého jazyka. 

Požadavky pro výkon činnosti ředitele: 

– znalost školských právních předpisů a školské problematiky, 

– znalost zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů, 

– základní ekonomické znalosti, 

– organizační a řídící schopnosti s důrazem na specifika působení v akademickém prostředí technické 

univerzity. 

Obsahové náležitosti přihlášky: 

– jméno, příjmení a titul uchazeče, 

– datum a podpis uchazeče. 

K přihlášce přiložte: 

– kopie dokladů o dosaženém vzdělání, 

– doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících, 

– strukturovaný životopis, 

– motivační dopis, který nastíní motivaci uchazeče a případně i jeho vizi dalšího rozvoje základní školy 

(rozsahu max. 3 stran strojopisu),  

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

– písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání 

důvodu. 

 

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením „Výběrové 

řízení – UZŠ Lvíčata“ a „neotvírat“ musí být doručeny do 17. 5. 2018 do 12: hodin na adresu České 

vysoké učení technické v Praze, Zikova 4, 166 36 Praha 6, zaměstnanecké oddělení Rektorátu ČVUT, 

k rukám paní Mastné – vedoucí odd., nebo či do podatelny ČVUT na adresu: Jugoslávských partyzánů 

1580/3, Praha 6, PSČ 160 00.  

Zveřejněno: na veřejné části webových stránek www.cvut.cz dne 17. 4. 2018. 

Dále zveřejněno na www.jobs.cz a www.ucitelskenoviny.cz 

http://www.cvut.cz/
http://www.jobs.cz/
http://www.ucitelskenoviny.cz/

