
OBEC  POSTŘELMOV 
KOMENSKÉHO 193, 789 69 POSTŘELMOV 

 

Rada obce Postřelmov, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 

znění a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních 

komisích  
 

v y h l a š u j e 
 

konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace 

Mateřská škola Postřelmov, Nová 404. 
 

Předpoklady pro výkon: 

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

ve znění pozdějších předpisů, 

- praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících  

a o změně některých zákonů; ve znění pozdějších předpisů, 

- znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy (školského zařízení), 

- občanská a morální bezúhonnost, 

- zkušenosti a praxe v řídící funkci vítány. 

 
Obsahové náležitosti přihlášky: 

- jméno, příjemní, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo 

občanského průkazu 

- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání dle zákona  

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

předpisů (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), 

- doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání formou čestného prohlášení uchazeče 

s uvedením přesného časového přehledu a funkčního zařazení (opatřený datem a podpisem 

uchazeče),  

- strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče), 

- koncepce rozvoje mateřské školy v max. rozsahu 4 stran strojopisu (opatřený datem a podpisem 

uchazeče), 

- výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),  

- originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele (ne starší než 3 měsíce). 

 

Předpokládaný nástup do funkce:   1.8.2023 

 
Termín podání přihlášek:   do 17.4.2023 do 12:00 hod. 
 

Písemné přihlášky včetně požadovaných náležitostí zasílejte na adresu: Obec Postřelmov, 

Komenského 193, 789 69 POSTŘELMOV nebo osobně doručte na podatelnu Obecního úřadu 

Postřelmov, Komenského 193, Postřelmov nejpozději do uzávěrky dne 17.4.2023 do 12:00 hod. 

Zalepenou obálku označte výrazně textem „Konkurz MŠ - NEOTVÍRAT“. 

 

V případě dalších dotazů se obracejte na Ing. Jiřího Pumprlu, starostu obce, tel.: 583 480 711, 

email: starosta@postrelmov.cz. 

 

Rada obce Postřelmov si vyhrazuje právo konkurzní řízení zrušit nebo místo neobsadit. Podáním 

přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že Obec Postřelmov bude pro potřeby konkurzního řízení nakládat 

s jeho osobními údaji. 
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