
OBEC VRCHOSLAVICE 
obce s tituly „Obec přátelská rodině“, “Obec přátelská seniorům“ a nositelka Modré stuhy  

za společenský život v obci v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 

 

v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a 

konkurzních komisích, v platném znění, vyhlašuje konkurz na pracovní místo: 

Ředitele – ředitelky  
Základní školy a Mateřské školy Vrchoslavice,  

okres Prostějov, příspěvkové organizace 
s předpokládaným nástupem od 1.  9. 2020 

Předpoklady uchazeče: 

- vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

- praxe dle § 5, odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

- znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy 

(školského zařízení) 

- občanská a morální bezúhonnost 

- dobrý zdravotní stav 

- organizační a řídicí předpoklady 

Požadavky: 

- organizační a řídicí schopnosti 

- základní ekonomické znalosti 

- znalost problematiky školství a školských předpisů 

- výhodou – praxe v malotřídní škole, reference a doporučení z 

předchozích zaměstnání 

K písemné přihlášce doložte: 

- úředně ověřenou kopii dokladů o dosaženém vzdělání 

- čestné prohlášení o dosavadním průběhu všech zaměstnání včetně 

pracovního zařazení a délce praxe  

- strukturovaný profesní životopis 

- motivační dopis 

- koncepci rozvoje malotřídní školy ve Vrchoslavicích (max. 4 strany) 

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

- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání funkce 

ředitele školy (ne starší 3 měsíců) 

Zřizovatel nabízí: 

- možnost rozvíjet malotřídní školu s kompletním I. stupněm ZŠ 

- působení v obci, kde má školství tradici přes 290 let 

- možnost obecního bytu 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného kandidáta z uchazečů. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkurzní řízení kdykoliv 
v jeho průběhu. 
Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané 
přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami, došlé 
poštou na adresu: 
Obec Vrchoslavice, Vrchoslavice 100, 798 27 nebo doručené do 
podatelny Obecního úřadu Vrchoslavice, nejpozději do pondělí 29. 
června 2020 do 12 hodin. 
Obálku označte slovy: „NEOTVÍRAT – KONKURZ ZŠ a MŠ Vrchoslavice“ 

S osobními údaji bude nakládáno v souladu s GDPR. 

Ing. Dušan Svozílek     Ing. Adéla Palíšková    

starosta                           místostarostka 

 

 

                                                         


