
Obec O K R O U H L O 
Se sídlem  Okrouhlo čp. 99, 254 01 Jílové u Prahy, tel/fax: 257760340 

 

 

vyhlašuje 

 

KONKURZ 
 

na obsazení funkce ředitelky/ředitele Mateřské školy Okrouhlo 

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělání, ve znění posledních změn a doplňků a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech 

konkurzních komisí, ve znění posledních změn a doplňků stanovuje: 

 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitelky/ředitele: 

1) vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o 

změně některých zákonů ve znění posledních změn a doplňků 

2) znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů 

3) organizační a řídící schopnosti 

4) zdravotní způsobilost 

5) občanská morální bezúhonnost 

 

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 8. 2014 

 

Obsahové náležitosti přihlášky: 

1) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně dokladů o dalším 

vzdělání 

2) doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe (např. pracovní smlouvy, potvrzení 

zaměstnavatelů, atd.) 

3) strukturovaný profesní životopis 

4) písemná koncepce rozvoje Mateřské školy (v max. rozsahu 4 stran formátu A4) 

5) výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 

6) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitelky/ředitele školy (ne 

starší 2 měsíců) 

7) čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další 

předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a 

Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění 

pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narozeni po 1. 12. 1971) 

8) písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve 

smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění posledních změn a 

doplňků.  

 

 

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte nejpozději do 22. dubna 2014 na adresu: 

Obec Okrouhlo, Okrouhlo 99, 254 01  Jílové u Prahy 

 

Obálku označte slovy: Konkurz - NEOTVÍRAT 

 

V Okrouhle dne 26. března 2014 


