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Základní škola a mateřská škola Hnízdo v Úněticích hledá ředitele/ ředitelku
O naší škole a školce
Základní škola v Úněticích otevřela první třídu v září 2016 a navázala tak na více než 150letou tradici.
Aktuálně má škola 3 ročníky, cílem je postupně přidat každý rok novou třídu, až bude ve školním roce
2020/21 první stupeň kompletní. Součástí školy je již zavedená a oblíbená mateřská škola (MŠ) se dvěma
třídami pro cca 40 dětí. Škola byla založena s vizí moderního individuálního a inkluzivního vzdělávání,
které je zakotveno ve školním řádu a ve školním vzdělávacím programu. Obě instituce sdílejí historickou
školní budovu, která jako farní škola již od roku 1861 sloužila širokému okolí a nyní se každý rok postupně
rekonstruuje. Ke sportovním a kulturním aktivitám využívají též sál a hřiště Sokolovny, která patří obci a je
v sousedství školy. Po odstoupení současné paní ředitelky vypisujeme v souladu s §166 odst. 3 školského
zákona konkurz.
Koho hledáme?
• manažera s prokázanými schopnostmi vést a inspirovat rozmanitý tým, stmelovat novou základní
školu se stávající mateřskou školou
• pedagoga se silnou vizí o předškolním a základním vzdělávání v 21. století, která bude v souladu
s principy naší školy (malá, vesnická škola s důrazem na individuální přístup k dětem)
• učitele s aprobací v oboru, který lze ideálně uplatnit jak v rámci ZŠ, tak i MŠ
• aktivního účastníka bohatého kulturního a společenského života v obci

Ředitele (ředitelku), který(á) dokáže:
• naplnit a rozvíjet základní směr školního i předškolního vzdělávání a optimálně jejich provoz
propojit
• pracovat v podmínkách inkluze a sestavit tým pedagogů i dětí tak, aby výuka probíhala
k dlouhodobému prospěchu všech
• řídit ostatní provoz v budově, včetně stravování, údržby a úklidu, hospodaření s energiemi,
ekonomiky i legislativy, aktivně pracovat s granty a dotacemi
• dbát na pozitivní prezentaci ZŠ i MŠ, na komunikaci s rodiči, obcí a širokou veřejností, a to všemi
moderními prostředky
• spolupracovat se zřizovatelem na dalších etapách rekonstrukce budovy školy a potřebné
infrastruktury
Očekávejte cestu plnou dobrodružství a neustálých výzev. Práci, která je současně i posláním. Potřebujeme,
abyste měl(a) velkou dávku nadšení, odhodlání a síly, která bude inspirací pro ostatní! Výměnou za to Vás
čeká obrovská radost z toho, že vytváříte školu, která je otevřená pro všechny, a která umožňuje každému
dítěti dosáhnout svého plného potenciálu.
V případě zájmu o další informace kontaktujte 776 776 232, svobodova@unetice.cz.

