
KONKURSNÍ ŘÍZENÍ 

na pozici ředitele/ky Mateřské školy ve Středoklukách 

 

v souladu s ustanoveními § 166, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon a vyhlášky 

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

 

 

Obec Středokluky v rámci plnění svých úkolů zřizovatele vyhlašuje konkursní řízení 

na funkci: 

ředitel/ředitelka mateřské školy 

 

 

Sídlo mateřské školy: Starý vrch 102, Středokluky, okr. Praha-západ. 

 

Nabízíme: 

- možnost služebního bytu, 

- nově zrekonstruovanou budovu, 

- rodinné prostředí malé MŠ (cca 60 dětí),  

- možnost podílet se na kompletním rozvoji MŠ (nová zahrada, inovace ve výuce atd.) 

 

Předpoklady pro výkon funkce: 

Předpoklady pro výkon práce ředitele/ky školy stanovené § 5 zákona č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 

- odborná kvalifikace odpovídající § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a změně některých zákonů, 

- 3 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, 

pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící 

činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji (§ 5 odst. 1 písm. a) zákona) 

- způsobilost k právním úkonům (§ 3 odst. 1 písm. a) zákona) 

- bezúhonnost (§ 3 odst. 1 písm. c) zákona) 

- zdravotní způsobilost (§ 3 odst. 1 písm. d) zákona) 

- znalost českého jazyka (§ 3 odst. 1 písm. e) zákona) 

 

Další požadavky pro výkon funkce: 

- znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů, 

- organizační a řídící schopnosti. 

 

Platové podmínky: 

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 

 

Předpokládaný nástup: 

Nástup je předpokládán nejpozději od 1. 12. 2016 

Ředitel/ka bude jmenován na dobu šesti let v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

  



Přihláška musí obsahovat níže uvedené náležitosti a doklady: 

- jméno, příjmení a titul uchazeče/ky; 

- datum a místo narození; 

- státní příslušnost; 

- místo trvalého pobytu a případnou kontaktní adresu; 

- telefonické a příp. e-mailové spojení; 

- číslo občanského průkazu; 

- datum a podpis uchazeče/ky; 

- strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a 

vykonávaných funkcích, případně o dalších odborných znalostech a dovednostech, 

týkajících se požadované odbornosti; 

- úředně ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně případného osvědčení 

o státní závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělávání; 

- doklad o průběhu zaměstnání a délce výše požadované praxe, potvrzený posledním, 

resp. současným zaměstnavatelem; 

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců nebo doklad o jeho vyžádání;  

- osvědčení a čestné prohlášení v souladu s § 4 zák. č. 451/1991 Sb., případně doklad 

o vyžádání osvědčení (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971); 

- lékařské potvrzení o zdravotním stavu a způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ ky 

mateřské školy ne starší 2 měsíců; 

- koncepci rozvoje mateřské školy na období 5 let, která bude jasně vymezovat cíle 

(v rozsahu max. 5 stran strojopisu formátu A4); 

- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení 

ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci vlastnoručně podepište. 

 

Podání přihlášky do konkursního řízení: 

 

Písemnou přihlášku se všemi požadovanými doklady lze podat osobně na OÚ nebo zaslat 

poštou na adresu 

Obec Středokluky, Lidická 61, 252 68 Středokluky  

nejpozději do 3. 10. 2016 do 15.00 hod. 

Přihláška musí být podána v neprůhledném obalu (obálce) zabezpečeném proti neoprávněné 

manipulaci a označená textem: "Výběrové řízení ředitel MŠ - NEOTVÍRAT«. 

 

Další podmínky konkursního řízení: 

Uchazeč/ka může k přihlášce přiložit relevantní reference dle vlastního uvážení. 

Zřizovatel si vyhrazuje právo konkursní řízení bez udání důvodů zrušit, případně veškeré 

přijaté přihlášky odmítnout, a to kdykoliv v průběhu i po vyhodnocení konkursního řízení. 

Dále si zřizovatel vyhrazuje právo si ověřit, případně vyjasnit údaje deklarované uchazeči 

v přihláškách. 

 

Kontakt: Mgr. Lenka Gutová, MBA, místostarostka obce 

gutova@stredokluky.cz, tel.: 233 900 787 

mailto:gutova@stredokluky.cz

