
Obec Doudleby
Doudleby 6

37007 České Budějovice

Vyhlášení konkurzního řízení

Starosta obce Doudleby

v souladu s § 166 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a č. II bodu 5 písm. a) přechodných 
ustanoveních zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., a v souladu 
s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb. O náležitostech konkurzního řízení a konkurzních 
komisích

vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ředitel/ředitelka ZŠ a MŠ Doudleby
                                                                        

a) předpoklady pro výkon dané funkce :
- stanovené § 5 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů
- získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle §7 a §8 (ZŠ)
- délka praxe ke dni podání přihlášky 4 roky pro ZŠ
- znalost problematiky školských právních a ekonomických předpisů
- organizační a řídící schopnosti 
- znalost práce na PC
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- předpokládaný nástup na pracovní místo 25.8.2015

b) adresa, na kterou se přihlášky doručují :

Přihlášky, včetně příloh, zasílejte nejpozději  do 23.6.2015 (datovou schránkou do 23.6.2015 
23:59 hodin) na adresu Obec Doudleby, Doudleby 6, 37007 Č. Budějovice
Rozhodující je datum přijetí podatelnou. 

c)obsahové náležitosti přihlášky a termín jejího podání

- písemná přihláška (jméno a příjmení, , adresa, telefon, e-mail, vlast. podpis)
- strukturovaný životopis (vlast. podpis)
- koncepce rozvoje školy (max. 4 strany A4; vlast. podpis)
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ky školy
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce, nebo potvrzený doklad o jeho vyžádání)
- průkazný doklad o celkovém průběhu získané pedagogické praxe (případně průběh zaměstnání), 

potvrzený posledním zaměstnavatelem



-  úředně  ověřené  kopie  dokladů  o  dosaženém  vzdělání  (diplom,  vysvědčení  o  státní  závěrečné 
zkoušce; maturitní vysvědčení – u mateřských škol)

- čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších úprav
- souhlas s evidencí osobních údajů a žádost vrácení poskytnutých dokladů (příloha)

- termín podání přihlášky : nejpozději do 23.6.2015            (rozhoduje  razítko podatelny úřadu).

Obálku označte nápisem   KONKURZ ZŠ a MŠ

V     případě dotazů se obracejte na :  tel.:  387988957 Obec Doudleby 

V Doudlebech 22.5.2015

Zdeněk Šmíd, starosta

Vyvěšeno 22.5.2015
Sejmuto:



Souhlas s evidováním osobních údajů

a) V souladu se zákonem č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím, aby osobní údaje 
v mé přihlášce ke konkurznímu řízení a v přílohách k přihlášce byly obcí Doudleby evidovány 
za účelem případného získání vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky právnické osoby 
vykonávající činnost školy zřizované obcí, a  to  po dobu 30 dnů po skončení konkurzního 
řízení.

b) V případě jmenování na pracovní místo ředitele/ředitelky  školy souhlasím s postoupením 
potřebných osobních dokladů (originálů, popř. úředně ověřených kopií) Ministerstvu školství , 
mládeže a tělovýchovy ČR za účelem zápisu do Rejstříku škol a školských zařízení. 

V ………………………………dne ……………………………

Titul, jméno, příjmení                                                           Podpis


