
Obec Novosedly 

IČ:00251623 Novosedly 56, 387 16 Volenice 

Starosta obce Novosedly 

ve smyslu ustanovení § 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 konkursního řízení a konkursních komisích, 

vyhlašuje konkursní řízení na 

vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 

Mateřské školy Novosedly, okres Strakonice 
sídlo: Novosedly 89, 387 16 Novosedly, IČ: 750 00 792 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele:  

● Vzdělání a kvalifikace dle zákona č. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů, v platném znění 

● Odborná praxe dle § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů, v platném znění 

● Znalost školských předpisů a problematiky organizace, řízení a financování ve školství  
● Organizační a řídící schopnosti 
● Psychická způsobilost 
● Morální a občanská bezúhonnost 
● Dobrý zdravotní stav 

Obsahové náležitosti přihlášky:  

● Úředně ověřené kopie dokladů o dosažení požadované odborné kvalifikace pro přímou 
pedagogickou činnost dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů, v platném znění 

● Doklad o délce pedagogické praxe a přehled o průběhu všech dosavadních zaměstnání 
s uvedením přesného časového sledu a funkčního zařazení formou čestného prohlášení 
uchazeče s uvedením data a podpisu uchazeče 

● Strukturovaný profesní životopis 
● Koncepce rozvoje školy v rozsahu max. 4 stran strojopisu formátu A4 
● Platný výpis z evidence Rejstříku trestů (tj.ne starší 3 měsíců) 
● Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky (ne 

starší 2 měsíců) 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1.1.2020 

Termín pro podání přihlášek: 31.10.2019 do 12:00 hod.  

Písemné přihlášky včetně požadovaných náležitostí doručte do stanoveného termínu s uvedením 
kontaktní adresy, e-mailové adresy a čísla telefonu na adresu: Obec Novosedly, Novosedly 56, 387 16 
Volenice.  

Obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT -KONKURSNÍ ŘÍZENÍ ŘEDITEL MŠ“ 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení i bez udání důvodu kdykoliv v jeho průběhu. 

S případnými dotazy se obracejte na Obec Novosedly: p. Janus  - tel. : 724181628, 602140241 

           
Jiří Janus 

                starosta obce Novosedly 


