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Vyhlášení konkursního řízení 

Starosta obce Žichlínek podle § 102 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou 
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích (dále jen „vyhláška“)  

vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky  
příspěvkové organizace 

Základní škola a Mateřská škola Žichlínek, Žichlínek čp. 65, IČO 70981281  

 

Předpokládaný nástup (jmenování do funkce): 
Od 01.08.2017, po dohodě možno i později, nejdéle však do 01.10.2017  

Doba výkonu funkce: 
Pracovní poměr založený jmenováním do funkce vznikne na dobu neurčitou se zkušební dobou 6 měsíců, 
doba výkonu funkce se řídí ustanovením § 166 odst. 3 až 5 školského zákona.  

Požadavky: 
- vzdělání a požadovaná praxe ve školství dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících  

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
- znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů 
- občanská a morální bezúhonnost 
- organizační a řídící schopnosti 
- dobrý zdravotní stav 

Platové podmínky: 
- zařazení dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění a dalších platných mzdových předpisů, 

platová třída odpovídající druhu práce č. 12, platový stupeň dle započitatelné praxe. 

K přihlášce přiložte: 
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně dalšího vzdělávání) 

- doklad o délce pedagogické praxe a přehled o průběhu zaměstnání  
- strukturovaný profesní životopis 
- koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 stran 
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 
- lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávané funkci 
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů  
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Vlastnoručně podepsané přihlášky včetně příloh doručujte zřetelně označené textem 

„KONKURS – ZŠ a MŠ – NEOTVÍRAT“ 

nejpozději do 23.6.2017 do 11:00 hodin na adresu: 

Obec Žichlínek 
Petr Syrový starosta obce 

Žichlínek čp. 3 
pošta 563 01  Lanškroun 

 
Přihlášky musí být do výše uvedeného termínu doručeny, nikoliv jen podány k poštovní přepravě. Přihlášky 
doručené po uvedeném termínu budou podle § 4 odst. 4 vyhlášky vráceny zpět uchazeči bez dalšího 
projednání s uvedením důvodu vrácení. 
 
V Žichlínku dne 13.05.2017 
 

(otisk úředního razítka)  

 
 
Petr Syrový, v.r. 
starosta obce 


