
Obec Dolní Bečva 

  Rada obce  

Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva 

 

VYHLÁŠENÍ konkurzu 

 

Obec Dolní Bečva vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a § 166 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 

příspěvkové organizace zřizované obcí Dolní Bečva:   

 

Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva, okres Vsetín, se sídlem Dolní Bečva 578, 756 55 

Dolní Bečva, IČO 48773981 

 

Požadavky:  

 vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

 občanská a morální bezúhonnost,  

 řídící a organizační schopnosti 

 dobrý zdravotní stav. 

 

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele: 1. 8. 2018 

Předpokládaný termín konání konkurzu: duben 2018 

 

Náležitosti ke konkurznímu řízení: 

1. Písemná přihláška s uvedením: jméno, příjmení, titul uchazeče, kontakt na uchazeče (e-

mail, telefon, mobil), adresa trvalého bydliště, adresa na doručení pozvánky na konkurs 

je-li jiná než adresa trvalého pobytu, souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely 

konkurzního řízení, datum a podpis uchazeče včetně příloh (dle bodů 2-7 náležitosti)  

2. úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, kterým uchazeč získal odbornou 

kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost pedagogického pracovníka (diplom vč. 

dodatku diplomu nebo diplom vč. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),  

3. praxe potvrzená zaměstnavatelem (především o výkonu a délce přímé pedagogické činnosti 

pedagogického pracovníka nebo dalších činností dle §5 odst.1) z. č. 563/2004 Sb. v celkové 

délce nejméně 4 roky),  

4. strukturovaný profesní životopis,  

5. písemný návrh rozvoje ZŠ a MŠ Dolní Bečva v rozsahu max. tří stran A4,  

6. výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce),  

7. originál nebo úředně ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu práce 

ředitele/ředitelky základní a mateřské školy (ne starší tři měsíce) 

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte doporučeně do 28. 3. 2018 na adresu: Obecní úřad 

Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva. Na obálku napište „KONKURZ-

NEOTVÍRAT“. Datum doručení přihlášky se považuje datum uvedené na podacím razítku 

provozovatele poštovních služeb. 

  

Podpis a razítko: 

Vyvěšeno dne: 6. 2. 2018 

Sejmuto dne: 29. 3. 2018  


