
K O N K U R S 
 

Městys Besednice (starosta) v souladu s § 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 MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí 

v platném znění, vyhlašuje konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky  
 

 

Základní škola a Mateřská škola Besednice,  

okres Český Krumlov 

 
 

Předpoklady pro výkon daného pracovního místa: 

1. stanovené v § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů v platném znění (dále jen zákon o pedagogických pracovnících), 

2. získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle ustanovení § 7 nebo § 8, 

3. délka praxe ke dni podání přihlášky 4 roky dle § 5 zákona o pedagogických pracovnících, 

4. znalost problematiky školských právních a ekonomických předpisů, 

5. organizační a řídící schopnosti, 

6. občanská a morální bezúhonnost, 

7. dobrý zdravotní stav. 

 

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky je 2.9.2019. 
 

 

Podání přihlášky 

1. Náležitosti přihlášky jsou: Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu 

(případně adresa pro doručování), název školy, na kterou se uchazeč hlásí, datum a podpis (je 

vhodné uvést číslo mobilního telefonu, e-mailovou adresu, příp. ID datové schránky). 

2. Přihlášky včetně příloh zasílejte od 25.3.2019 nejpozději do 30.4.2019 na adresu: Městys 

Besednice, Náměstí 52, 382 81 Besednice. Obálku označte heslem „Konkurs na ředitele/ku ZŠ a 

MŠ Besednice, Školní 228, 382 81 Besednice – neotvírat!“ Rozhodující je datum na poštovním 

razítku nebo datum osobního předání přihlášky v zalepené a označené obálce na podatelnu městyse 

Besednice. 

3. V případě dotazů se obracejte na tel.: 725 964 476 nebo mail: starosta@besednice.cz 
 

 

K přihlášce přiložte: 
1) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní 

závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení), 

2) doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. 

pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),  

3) strukturovaný profesní životopis,  

4) písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran, 

5) výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), 

6) originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa 

ředitele (ne starší 3 měsíců), 

7) písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění a 

žádost o vrácení poskytnutých dokladů.  

 

V Besednici 25.3.2019     Ing. Alena Koukolová 

         starostka 


