
 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

 

Statutární zástupce ředitelky střední odborné školy 

Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na 

obsazení pozice: statutární zástupce ředitelky střední lesnické školy 

 

Pracoviště 

Žižkov 345, 364 52 Žlutice 

 

Požadujeme 

• Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka podle § 9 Zákona 

č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 

• Znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů. 

• Zkušenosti s podáváním projektů a grantů, jejich samotná realizace 

a administrativní zpracování. 

• Komunikativní a důsledná osobnost s proaktivitou v dalším sebevzdělávání. 

• Odolnost vůči stresu, organizační schopnosti a koncepční myšlení. 

• Znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B2 výhodou. 

• Výborná znalost práce na PC. 

• Řidičský průkaz skupiny B. 

• Kreativita, flexibilita, sounáležitost a efektivita. 

• Délka dosavadní pedagogické praxe není rozhodující, zkušenost z řídící 

pozice vítána. 

 

Náplň práce 

• Naplňující práce ve škole, která realizuje mnoho zajímavých projektů. 

• Vedení a motivování pedagogického týmu. 

• Možnost přicházet s novými nápady a ovlivnit tak směřování školy. 

• Organizace denního chodu školy. 

• Rozvíjení školy ve všech směrech a spolupráce na projektech a grantech. 

• Další související činnosti ve spolupráci s ředitelkou školy. 

 

 

 



Nabízíme 

• Perspektivní zaměstnání v příspěvkové organizaci Střední lesnická škola 

Žlutice. 

• Zajímavé platové podmínky v závislosti na smysluplnosti práce. 

• Důraz na další vzdělávání a osobní rozvoj. 

• Unikátní spolupráci s významnými institucemi a společnostmi na národní 

i mezinárodní úrovni. 

 

Kontaktní osoba: 

Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D. 

737 203 238 

stolarikova@slszlutice.cz 

 

Zasláním životopisu souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, 

aby vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti MESIT střední škola, o.p.s., byly 

zpracovány a vedeny v elektronické databázi pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 

jednoho roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán. 
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