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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ KONKURSNÍHO  ŘÍZENÍ  

dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 

řízení a konkursních komisích 

 

 

Městys Drahany, se sídlem Drahany 26, 798 61, okr. Prostějov v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 

561/2004 Sb.(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o 

náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí vyhlašuje  

 

Konkursní  řízení 
na obsazení pracovní pozice ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Drahany, příspěvková 

organizace 
 

Datum nástupu na pozici je  1. 8. 2022 , a to na dobu určitou – 6 let. 

 

I. 

Požadavky 

1.1 Uchazeč musí splňovat požadavky pro výkon činnosti ředitele dle § 5 zákona č. 563/2004 

Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

1.2 Uchazeč musí disponovat znalostí školských předpisů a problematiky řízení daného typu 

zařízení a mít organizační a řídící schopnosti. 

1.3 Osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele školy, zejména občanská a morální 

bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti 

1.4 Délka pedagogické praxe v souladu s § 5 odst.1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(4roky) 

II. 

Náležitosti přihlášky 

2.1 Uchazeč spolu s přihláškou doloží:  

- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, tj. vysokoškolský diplom 

včetně vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu, případně úředně ověřenou 

kopii dokladu o úspěšném ukončení studia dokládající získání odborné kvalifikace pro daný 

druh školy nebo školského zařízení 

 



- doklad o celkovém průběhu zaměstnání s uvedením jednotlivých pracovních pozic 

potvrzený posledním zaměstnavatelem 

- strukturovaný profesní životopis s uvedením kontaktní adresy pro doručování, telefonním 

číslem a e-mailovou adresou 

 

- koncepci rozvoje a řízení školy na 2-3 roky v maximálním rozsahu 2 stran formátu A4 

- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)  

- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele (ne starší 2 

měsíců), případně čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se 

stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a 

organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské 

republiky (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971), 

- souhlas s využitím osobních údajů pro potřeby konkursního řízení ve smyslu zákona 

č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

III. 

Termíny přihlášek 

3.1 Nejzazší termín pro doručení přihlášky je 31. 3. 2022 do 15.00 hodin 

3.2 Přihlášky s obálkou označenou nápisem „KONKURS - JM ZŠ A MŠ DRAHANY - 

NEOTVÍRAT“ zasílejte na adresu: 

 Městys Drahany 

Drahany 26, 798 61 

 

Neúplné a pozdě došlé přihlášky budou bez dalšího zkoumání vyřazeny. 

Datum konkursu bude jednostranně stanoveno vyhlašovatelem. 

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

 

V Drahanech  dne 1. 2. 2022   

 

 

..................................... 

Mgr. Milan Marek, starosta 
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