Rada města Klášterce nad Ohří usnesením č. 1479/47/2021 z 03.02.2021, v souladu
s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhlášky“)

VYHLAŠUJE KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
na obsazení vedoucího pracovního místa ŘEDITELE/ŘEDITELKY příspěvkové organizace

Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková organizace
PŘEDPOKLADY:
 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“),
 plná svéprávnost (resp. způsobilost k právním úkonům)
 bezúhonnost,
 zdravotní způsobilost,
 znalost českého jazyka dle §3 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících, pokud
uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném
vyučovacím jazyce než českém,
 znalost problematiky řízení školství a školských předpisů,
 organizační a řídící schopnosti pro daný typ školy.

K PŘIHLÁŠCE DOLOŽTE (originály nebo úředně ověřené kopie):
 strukturovaný životopis,
 doklad o průběhu všech zaměstnání včetně časového vymezení délky a praxe spočívající
ve výkonu přímé pedagogické činnosti dle zákona o pedagogických pracovnících
(např. doklady o vzniku a skončení pracovního poměru, potvrzení zaměstnavatelů),
 ověřená kopie dokladu o splnění předpokladů odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou
činnost v souladu s ust. § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
(vysvědčení o maturitní zkoušce či diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo
dodatek k diplomu, případně doklady o dalším vzdělání),
 výpis z evidence Rejstříku trestů ČR, který nesmí být starší než 3 měsíce,
 čestné prohlášení o plné svéprávnosti,
 lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ředitelky (ne starší
než 2 měsíce),
 doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě, že uchazeč získal příslušnou odbornou
kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém,
 koncepci rozvoje školy (max. rozsah 5 stran strojopisu formátu A4),
 přihláška dále může obsahovat jiné doklady prokazující znalosti či dovednosti uplatnitelné
na dané pozici.

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace: 01.08.2021.
Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru ,
než je řízený rozhovor podle § 5 odst. 1 vyhlášky, a to: Zařazení personální psychologické
diagnostiky a využití jejích výsledků a analytického principu hodnocení úrovně uchazečů ve smyslu
kritérií úspěšnosti výkonu manažerské pozice zaměřených na osobnostní vlastnosti a schopnosti,
styl a zaměřenost práce, individuální hodnotové postoje a osobní motivační strukturu.
Písemné přihlášky včetně požadovaných dokladů doručte v uzavřené obálce s označením:
„Konkurs MŠ – neotvírat“, a to buď osobně na podatelnu Městského úřadu
Klášterce nad Ohří do 10.03.2021 do 12.00 hod., nebo poštou na adresu: Městský úřad
Klášterec nad Ohří, Odbor sociálních věcí, školství a sportu, nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51
Klášterec nad Ohří tak, aby byla doručena do 10.03.2021.
Účastník konkursu nese náklady, které mu účastí v konkursním řízení vzniknou.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurs.

