
HLEDÁME ŘEDITELE / ŘEDITELKU DO SOUKROMÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

PIVOŇKA VE CHŘÍČI S NÁSTUPEM K 1. 8. 2022

Hledáme empatickou a charismatickou osobnost -  ředitele/ ředitelku. Hledáme 
podporujícího lídra a inovátora ve vzdělávání. Hledáme vlídného člověka s klidnou 
autoritou a zájmem pracovat na vesnici a rozvíjet školu v odlehlé oblasti. 

Pokud Vám nechybí odvaha, baví Vás organizovat, jste kreativní, máte řídící 
schopnosti a zkušenosti s obdobnou pracovní pozicí, neváhejte se ozvat.

Jsme malá inovativní vesnická škola s rodinnou atmosférou v obci Chříč na 
severním Plzeňsku. Od svého vzniku v roce 2017 je Pivoňka spojena s nadšeným 
a dynamickým rozvojem. Nabízíme vzdělávací program postavený na inovativních 
metodách (Montessori pedagogika, Začít spolu, Hejného matematika, metody 
kritického myšlení, etika, dramatická výchova, badatelské vyučování, učení venku 
aj.), respektujícím a individuálním přístupu k dětem, na formativním hodnocení. Ač 
působíme v dopravně velmi špatně přístupné oblasti, sjíždí se k nám děti z okruhu 
50 kilometrů. Od letošního školního roku má škola i 2. stupeň – nyní 6. třídu, každý 
rok bude otevřen další ročník. Při škole funguje družina, široká škála volnočasových 
aktivit, aktivní skupina rodičů podporující chod školy. Jedinečné je úzké propojení se 
sociálním podnikem Pivovar Chříč, s nímž se snažíme o dlouhodobou obrodu 
vesnice i tohoto zapomenutého koutu Čech. Chcete do toho jít s námi? 

Co u nás najdete

● mladý a nadšený tým

● otevřenou komunikaci a férový přístup

● tvůrčí a kreativní manažerskou práci

● dobře se rozvíjející inovativní školu

● prostor pro vlastní nápady a seberealizaci

● možnost sebevzdělávání i profesního růstu

● unikátní pracovní prostředí a spolupodílení se na jedinečném projektu

● mimořádné deputáty a bonusy (sick days, prémie, firemní akce, školení, 

dovolená 5 týdnů, pivo a domácí maso z pivovaru)

Co u nás budete dělat

● řídit základní školu pro 56 dětí
● zodpovídat za chod: finanční, hmotný, pedagogický i strategický rozvoj školy
● rozvíjet nadále v praxi vizi školy na 1. a 2. stupni ZŠ
● stmelovat, motivovat a organizovat tým, pedagogicky ho vést, řešit krizové 

situace



● vyhledávat dotační příležitosti, propojovat školu s dalšími subjekty, školami, 
otvírat ji novým příležitostem

● komunikovat se zřizovatelem, kolegy, rodiči, dětmi, vedením obce, MAS, 
veřejností

● učit dle Vaší aprobace několik hodin týdně (dle domluvy a možností)

Co požadujeme: 

●  výborné organizační, řídící a strategické schopnosti
● zkušenost s vedením  týmu v délce minimálně 2 roky
● dlouhodobý zájem o inovativní vzdělávání a pedagogické zkušenosti s ním
● chuť nadále se učit a vzdělávat 
● spolehlivost a systematičnost
● kreativitu, empatii a nadšení
● schopnost řešit krizové situace s klidem
● dobré komunikační schopnosti (schopnost argumentovat, řešit s respektem 

i klidnou autoritou situace s rodiči, kolegy, dětmi)
● pozitivní vztah k dětem i dospělým
● znalost legislativy v oblasti školství, dobrou orientaci ve finančním řízení školy
● předpoklady a odbornou kvalifikaci pro výkon funkce ředitele školy v souladu 

se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů, v platném znění

Jak probíhá výběrové řízení? 

1. Pošlete nám strukturovaný profesní životopis a motivační dopis (proč 
byste chtěli pracovat u nás a proč bychom si měli vybrat právě Vás).

2. Ozveme se Vám a domluvíme si první návštěvu, abyste poznal / poznala 
prostředí školy a nezávazně mluvil / mluvila s ředitelkou a zástupkyní ředitele 
o všem, co potřebujete o škole vědět. 

3. Na základě Vaší návštěvy a informací vypracujete SWOT analýzu školy 
a Střednědobou koncepci školy (výhled na rok a na 4 roky) – v rozsahu 
max. 8 stran A4.  

Zasílání koncepcí bude ukončeno k 10. 6. 2022 a během června proběhnou 
individuální pohovory nad koncepcí se zástupci zřizovatele, ředitele a zástupce 
ředitele. 

Předpokládaný nástup do funkce je k 1. 8. 2022, dle domluvy na celý či 
částečný úvazek. 


