
 

 

Ředitel/ka soukromé křesťanské ZŠ a MŠ 

Zřizovatel Křesťanské základní a mateřské školy Jana Husa vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

ředitele / ředitelky 

Křesťanská základní a mateřská škola Jana Husa se sídlem v Brně (www.krestanskaskola.cz), 
která se již 13 let věnuje dětem z křesťanských rodin, má akreditaci pro první i druhý stupeň, pro 
domácí školu i pro mateřskou školu. 

Sídlo zřizovatele – Církev Slovo života, sbor Brno, Nové sady 37, Brno 

Nástup možný: únor - červen 2021. 

Požadujeme: 

 předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,  
v platném znění; 

 vynikající manažerské schopnosti; 
 zkušenost s víceúrovňovým řízením pracovního týmu; 
 orientaci v provozu soukromých základních škol; 
 dobré komunikativní a vyjednávací schopnosti; 
 reprezentativní vystupování; 
 vysoké pracovní nasazení; 
 respekt k hodnotám zřizovatele a schopnost naplňovat poslání školy; 
 praktikující křesťan. 

Výhodou je: 

 manažerská zkušenost s vedením soukromé školy; 
 znalosti a zkušenosti v oblasti propagace. 

Nabízíme: 

 zajímavou a smysluplnou práci; 
 práci v kolektivu křesťanských pedagogů s nadstandardními morálními kvalitami; 
 možnost osobnostního růstu; 
 odpovídající mzdové ohodnocení. 

V případě pozvání k osobnímu pohovoru požadujeme doložení kopie dokladů o nejvyšším 
dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce) a trestní 
bezúhonnosti. Před případným nástupem prokázání zdravotní způsobilosti. 

Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru do prostor školy Šujanovo náměstí 1. 
Kandidáti, kteří z tohoto pohovoru vzejdou, budou pozváni do druhého kola pohovoru, ke 
kterému vypracují návrh rozvoje školy podle upřesněného zadání. 

http://www.krestanskaskola.cz/


Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte nejpozději do 20.01.2021 na e-mailovou 
adresu info@slovozivota.cz. 

Informace o pozici 

Zřizovatel: Církev Slovo života, sbor Brno 

Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní 

Mzda: 30 000 – 35 000 Kč/měsíc 

Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek 

Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva 

Zadavatel: Nezisková organizace 

 


