
K O N K U R S 

   

Rada obce na základě usnesení č. 95/975/1 ze dne 20.06.2022 v souladu s § 166                            

odst. 4 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení 

na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky  

   

Mateřské školy – Przedszkola Mosty u Jablunkova 788,  

příspěvkové organizace  

 

Požadavky: 
 

1. odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona 

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

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících); 

2. délka 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 v souladu s § 5 odst. 1 zákona o pedagogických 

pracovnících – 3 roky; 

3. organizační a řídící schopnosti; 

4. plná způsobilost k právním úkonům; 

5. zdravotní způsobilost; 

6. bezúhonnost. 

  

K přihlášce přiložte: 
 

1. strukturovaný životopis s údaji o jednotlivých dosavadních zaměstnáních (vč. časového 

vymezení), odborných znalostech a dovednostech;  

2. úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení, diplom, 

vysvědčení o státní zkoušce, vysvědčení o pedagogické způsobilosti; úředně ověřený doklad 

o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

v oblasti řízení školství, pokud bylo absolvováno; 

3. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti vykonávat funkci ředitele školy (ne starší                           

2 měsíců); 

4. čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům v souladu s § 3 odst. 1 písm. a) 

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

ve znění pozdějších předpisů; 

5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), 



6. písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 3 normostran, 

7. informace o zpracování osobních údajů uchazeče poskytnuté v přihlášce ke konkursnímu 

řízení poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

 

 

Ke konkursnímu řízení budou přijaty přihlášky doložené kompletními 

doklady – přihlášku (včetně informací o zpracování osobních údajů), 

životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište. 

 

 
 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 01.09.2022 

  

Obálku označte slovy: „KONKURS – neotvírat“. 

 

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 20.07.2022 do 09:00 hodin. 
 

na adresu: Obecní úřad Mosty u Jablunkova 

Mosty u Jablunkova čp. 800 

739 98 Mosty u Jablunkova 

 

případně podejte osobně na podatelnu Obecního úřadu Mosty u Jablunkova (1. patro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


