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KONKURZNÍ ŘÍZENÍ 
Zastupitelstvo městyse Žehušice ve smyslu $ 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 ustanovením $ 3 vyhlášky 

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

komisích, vyhlašuje 

konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 

příspěvkové organizace Základní škola Jana Václava Sticha-Punta Žehušice, se sídlem 

Ke Křížku 190, 285 75 Žehušice, IČO 75034603 

Požadavky podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů (dále jen zákona o pedagogických pracovnících), ve znění pozdějších předpisů: 

1. předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy stanovené 

v ustanovení $ 5 zákona o pedagogických pracovnících, tj.: 

a) odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zákona o 
pedagogických pracovnících 

b) délka praxe minimálně 4 roky 

c) znalost českého jazyka 

d) plná svéprávnost (plná způsobilost k právním úkonům) 

e) morální a občanská bezúhonnost 

f) zdravotní způsobilost 

2. znalost školské problematiky a školských předpisů 

3. znalost práce na PC 

4. komunikační, organizační a řídící schopnosti 

Náležitosti písemné přihlášky: 

osobní jméno, příjmení, titul uchazeče 

- © datum a místo narození uchazeče 

- © státní příslušnost uchazeče 

- © místo trvalého pobytu, příp. korespondenční adresa uchazeče 

- kontaktní spojení na uchazeče (telefon, e.mail) 

- © datum a vlastnoruční podpis uchazeče 
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K písemné přihlášce přiložte: 

* | strukturovaný profesní životopis 

« | úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně 
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání, 

kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení výhodou) 

« | doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení pracovního 
zařazení (potvrzení zaměstnavatelů, pracovní smlouvy) 

« | originál výpisu z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 

* | čestné prohlášení o plné svéprávnosti 

« | čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti nebo originál lékařského potvrzení o 
zdravotní způsobilosti (ne starší 2 měsíců) 

* | písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu maximálně 5 
normostran, včetně popisu postupů vyhodnocování jejího naplňování a průběžného 
sledování kvality poskytovaného vzdělávání 

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními doklady. 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 8. 2021 

Přihlášku, životopis, čestné prohlášení, písemný souhlas a koncepci rozvoje školy je nutné 

vlastnoručně podepsat. 

Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh doručte v obálce označené: 

„KONKURZNÍ ŘÍZENÍ ZŠ ŽEHUŠICE — NEOTVÍRAT“ nejpozději 17. 3. 2021 do 
12:00 hodin na adresu: Městys Žehušice, Hlavní 107, 285 75 Žehušice 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nové konkurzní 

řízení. 

Případné dotazy a informace na tel. 311 249 010 nebo na e-mailu: obec(Azehusice.cz 

Více o ZŠ Jana Václava Sticha-Punta Žehušice, ehusice.cz 

  

Vyvěšeno na úřední desku: 18.2.2021 

Sejmuto z úřední desky: ............. 2021   
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