
  

 
SLEZSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ AUGSBURSKÉHO VYZNÁNÍ       

A SLEZSKÁ DIAKONIE  
 

vypisuje výběrové řízení na pozici 

 
ŘEDITELE/ŘEDITELKU MATEŘSKÉ, ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY 

SLEZSKÉ DIAKONIE V KRNOVĚ 
 

s pracovištěm v Krnově s nástupem do funkce nejlépe od 1. 10. 2018 nebo dále 
po dohodě. 

 

Stručný popis pozice: 
Manažerská pozice v oblasti speciálního školství v organizaci zřízené církví a praktikující 
Boží slovo.  Ředitel řídí tři druhy škol - mateřskou, základní a střední školu na dvou 
pracovištích a s celkovým počtem cca 30 zaměstnanců.   

 
Požadavky: 
V oblasti vzdělání a dovednosti:  

 Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky školy dle ustanovení § 3, § 29a,    
§ 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

 Znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů daného typu škol 
 Vedení organizace při respektování a rozvíjení křesťanských hodnot v praxi 
 Zkušenosti s vedením týmu a praxi v managementu organizace 
 Výborné komunikační dovednosti 
 Výborná znalost PC 
 Znalost alespoň jednoho světového jazyka výhodou 
 Řidičský průkaz skupiny B 

 
Další požadavky: 

 Schopnost pracovat samostatně 

 Morální bezúhonnost 

 Aktivní přístup k inovacím  

 Kreativita 

 Organizační dovednosti 

 Ochota se dál vzdělávat a profesně rozvíjet 

 Vizionářské schopnosti 

 Odolnost proti stresu a zátěži 

 
Nabídka: 

 Osobní růst ve škole s tradicí a potenciálem rozvoje 
 Podpora při dalším profesním růstu  
 Příležitost rozvíjet školu a uplatnit své vlastní vize 
 Samostatná i týmová práce 
 Vedení lidí ke zvyšování osobního a profesního potenciálu 

 Odpovídající mzdové ohodnocení 



  
 
            
 
 
Přihlášky k výběrovému řízení zasílejte, nejpozději do 18. září 2018, na emailovou adresu 

l.waszutova@slezskadiakonie.cz nebo uvedené dokumenty zašlete na adresu Mgr. Lenka 
Waszutová, MBA; Slezská diakonie, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín.  
 
Přihláška obsahuje životopis, motivační dopis a koncept vedení speciálního školství 

v období příštích 5 let.   
 
Po prostudování Vámi zaslaných materiálů kompetentními osobami, obdržíte informaci o 
zařazení či nezařazení do ústního výběrového pohovoru, který se bude konat dne 26. září 
2018 v Krnově na půdě školy.  
           
S  přáním všeho dobrého 
 
 
Mgr. Lenka Waszutová, MBA 
Vedoucí odboru personálního řízení, zahraničních vztahů a PR Slezské diakonie; (tel.: 
604 229 619; email: l.waszutova@slezskadiakonie.cz ) 
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