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Vyhlášení veřejné výzvy - konkurz 
 
 
Obec Nučice vyhlašuje veřejnou výzvu v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 
v platném znění a ustanovením § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního 
řízení a konkursních komisích na obsazení pracovní pozice: 
             
 

ŘEDITEL/KA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY NUČICE, 
OKRES PRAHA – ZÁPAD, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 

KUBROVA 136, 252 16 NUČICE 
 
 
Požadavky: 

- předpoklady pro výkon funkce ředitele školy podle § 5 zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, pro 
příslušný druh školy 

- morální a občanská bezúhonnost 
- znalost problematiky řízení školství a souvisejících právních předpisů  
- organizační a řídící schopnosti 

 

Náležitosti přihlášky: 
- Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, případně 

adresa pro doručení poštou, datum a podpis (vhodné je uvést e-mail, mobilní 
telefonní číslo) 

 
K přihlášce přiložte: 

- strukturovaný profesní životopis 
- ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní 

závěrečné zkoušce) 
- doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního 

zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.) 
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců ke dni podání přihlášky) 
- písemnou koncepci vedení a rozvoje školy v rozsahu max. 4 stran formátu A4 
- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1. 12. 1971)  
- lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele (ne starší 2 měsíců) 

 

 
 



Nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 
Dle dohody, nejpozději však 1. 8. 2019 
 
K pracovnímu místu se váže možnost nájmu služebního bytu s nízkým nájemným. 
 
Lhůta pro podání přihlášky: 
Přihlášky s uvedenými doklady doručte do pondělí 30. 4. 2019 do 14:00 hod. 
 
Rozhodující lhůta pro doručení je datum osobního podání, nebo doručení poštou, nebo jinou 
poštovní službou na adresu vyhlašovatele. Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude 
brán zřetel a budou z konkurzního řízení vyřazeny. 
 
Způsob podání přihlášky: 
Předat nebo zaslat v zalepené obálce označené: 
„NEOTVÍRAT - KONKURZ - ŘEDITEL/KA ZŠ A MŠ NUČICE“ 
na adresu: Obec Nučice, Kubrova 31, 252 16 Nučice 
 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurs. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 Mgr. Martin Hejl 
                                                                                 starosta obce 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne :  28. 2. 2019 
Sejmuto z úřední desky dne :      
 


