
  

 

 

 
 

 

OBEC VILÉMOV 

Vilémov, čp. 172, PSČ 407 80 
 

Oznámení o konkursním řízení na ředitele/ředitelky 

příspěvkové organizace 
 

Starosta obce vyhlašuje v souladu s ust. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou             

č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,  

 

konkursní řízení 

na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 

Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. 

Předpokládaný nástup na pracovní místo je od 1. srpna 2016. 
 

Požadavky: 

 předpoklady pro výkon činnosti ředitele stanovené v ust. § 5 zákona               

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

 znalost školských předpisů a problematiky řízení daného druhu a typu 

školského zařízení,  

 organizační a řídící schopnosti, 

 občanská a morální bezúhonnost, 

 zdravotní způsobilost. 

 

K přihlášce přiložte (originály nebo úředně ověřené kopie):  

 doklady o získání odborné kvalifikace  

 doklad o celkovém průběhu zaměstnání s uvedením jednotlivých 

pracovních pozic potvrzený posledním zaměstnavatelem,  

 strukturovaný životopis,  

 koncepce rozvoje školského zařízení v maximálním rozsahu 5 stran 

formátu A4,  

 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho 

vyžádání,  

 lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele 

(ne starší 2 měsíců), případně čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 

451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči 

narození po 1. prosinci 1971),  

 

 

 



 

 

 

 

 

Termín podání přihlášek: 12. května 2016 do 14:00 hod. 
(nejedná se o datum podání k poštovní přepravě; přihláška doručená po termínu 

bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání) 

 

Písemné přihlášky včetně požadovaných dokladů doručte do daného termínu  

v uzavřené obálce s označením „Konkurs ZŠ a MŠ Vilémov – neotvírat“, 

poštou na adresu Obecní úřad Vilémov, Vilémov č.p. 172, 407 80 Vilémov,  

nebo osobně do podatelny Obecního úřadu Vilémov. 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Vilémově dne 21. dubna 2016 

 

 

 

                                                                               Hynek Raichart 

                                                                               starosta obce 

 

 

 
 


