
 

 
 

Přihláška do konkursního řízení: „ředitel – Základní škola a Mateřská škola Jana 

Ámose Komenského 696 47 Žeravice37 okres Hodonín, příspěvková organizace, 

se sídlem Žeravice 37, 696 47 Žeravice, IČO 70993611“. 

Curriculum vitae uchazeče:  

Mgr. Vlastimil Jansa,  

Na Dílech 654, Dolní Bojanovice, 696 17  

reditel@zskorycany.cz, 728 166 012 

 

Vážení členové konkursní komise, vážený pane starosto, 

děkuji za čas a trpělivé čtení a přeji dobrou volbu při výběru 

vhodného uchazeče… 

                                                                                                                                                

Uchazeč - Vlastimil Jansa se narodil 13. 10. 1963 v Českém Krumlově. 

Po letech v dětském domově v roce 1983 odmaturoval na Střední zemědělské technické škole v 

Mikulově. Po jejím ukončení s ohodnocením studenta ročníku – krátce do VZS – pracovník na 

praxi v JZD.  

V letech 1984–1986 absolvoval dvouletou vojenskou základní službu. 

1986–1991 pracoval na letecké meteorologické stanici-letiště Brno Tuřany, i na meteorologické 

stanici při atomové elektrárně Dukovany.  

Dálkově absolvoval dvouleté nástavbové studium – meteorologie, hydrologie, klimatologie a 

ochrana ovzduší. 

1991–2006 studium PF MU Brno – TV a geografie – 8. – 12. roč. - základní i střední školství. 

1991–2016 učitel ZŠ Milotice a Dolní Bojanovice, 2006–2014 - přerušen pracovní poměr pro 

výkon uvolněné funkce.      

2006–2014 starosta Dolních Bojanovic, 2014-2018 dále na pozici neuvolněného místostarosty. 

Od 1. 9. 2016 do 31.8. 2022 – ředitel Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž. 

Nastoupil jsem do pozice v situaci, kdy po dvou měsících musela dlouhodobě přerušit práci 

zástupkyně ředitele školy z důvodu závažného onemocnění. 

Na sklonku roku 2016 a začátkem 2017 jsem připravoval projekt „Rozvoj přírodovědného a 

technického – praktického vzdělávání v ZŠ Koryčany“. Projekt z IROP za cca 25 mil. Kč. byl 
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úspěšně realizován, na výročí patrona naší země v září 2019 uveden do života. Celá přestavba 

probíhala po dobu školního roku za provozu školy! Projekt vyřešil dlouhodobé problémy 

infrastruktury budovy, přírodovědné vzdělávání, IT vybavení a v oblasti technických -

praktických činností téměř vše od vaření, ručních prací, pilky, akumulátorového programu 

ručního nářadí, strojního vybavení, 3 D tisk, laserové gravírování, CNC router… 

Zkušenosti s výukou sdílíme s dalšími školami od mateřských po polytechnické průmyslovky. 

Také jsme navázali spolupráci s nadací T. Bati ve Zlíně – možno doložit doporučení od ředitele 

nadace P. Veleva ve Zlíně. 

V roce 2017 jsem komplexně řešil převzetí a regeneraci školního stravování, včetně 

majetkoprávního vypořádání, personálních problematik, podstatných oprav… 

Od svého nástupu jsem také řešil možnost úprav školní tělocvičny ve sportovní centru. V době 

starostování jsem získal prostředky na přestavbu tělocvičny na sportovní halu v D. 

Bojanovicích. Obdobnou myšlenku jsem opakovaně řešil i na radách a zastupitelstvech 

zřizovatele v Koryčanech. V roce 2018 jsem se podílel s projektantem, se kterým vzniklo 

krásné sportovní zázemí v D. Bojanovicích, na přípravě projektu v Koryčanech. Podařilo se 

získat dotaci a od září 2021 rekonstruovaná tělocvična slouží pro potřeby školy i veřejnosti.  

Na začátku března 2020 nastala „doba COVIDOVÁ“, školy přešly do distančního režimu. 

Přes léto jsem s panem školníkem - nízkonákladově svépomocí – rekonstruovali 1. stupeň a 

družinu…dvě třídy, šatny, PC učebnu, sborovnu, přesun družiny na ulici Nádražní – do nově 

rekonstruovaných prostor, kde již jedno oddělení máme – tedy „pod jednu střechu“ i s jídelnou. 

Na začátku září 2020 jsem měl řešení pro další období – kombinovanou výuku prezenční i 

distanční on-line. Tedy jestli bude část žáků doma a část ve škole - umíme vše kombinovat 

v jednom výukovém prostředí. Kolem 10. října byly školy opět uzavřeny… Za provozu jsme 

opět svépomocně přebudovali některé prostory – sborovnu na 2. stupni, knihovnu, servisní 

prostory aj…  

Styl výuky se také podstatně proměnil. Popsané projekty provázely zásadní změny ve výuce. 

Například bloková výuka některých předmětů – pro motivaci ve výuce – například pokusy. 

Dále možnost výběru dvouhodinových bloků napříč ročníky – dle zájmů žáků. Například „jak 

se co dělá“, výtvarný ateliér, multimediální tvorba, jazyková výuka, přírodovědné bádání… 

Mám zkušenosti s výukou 17 žáků z válkou zasažené Ukrajiny. 

 

V době starostování jsem působil ve finanční a energetické komisi Svazu měst a obcí, Sdružení 

místních samospráv. Mj. se zabýval RUD, ochranou zemědělského půdního fondu, 

udržitelností zemědělského hospodaření, řešením vodního režimu v krajině a v současné době 

rezonující situací v oblasti plynárenství - strategií energetické bezpečnosti v plynárenství…                                                                             

S manželkou Annou od 1989 – dosud. Zasadili strom, postavili dům, vychovali děti… 

Životní filozofie – principy „Baťovi školy práce“.  Využívám nabyté životní zkušenosti, od 

stavby domu po udržitelné způsoby hospodaření…a vnímám a empaticky řeším problémy lidí.   

Zastávám analytické, kritické myšlení, promyšlené a cílevědomé pracovní postupy. Motivuje 

mne altruisticky přátelský kolektiv…  

Považoval jsem za vhodné šířeji seznámit mé dosavadní téměř šestileté působení na škole 

v Koryčanech. 

Myslím, že za mne může mluvit odvedená práce.  

 

Děkuje za trpělivost čtení mého popisu „CV – života běhu“, zdraví a dobré časy přeje 

 

Vlastimil Jansa 

Dolní Bojanovice 23. 6. L.P. 2022 


