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VYHLÁŠENÍ  KONKURSU 
 
 
Rada města Rožnov pod Radhoštěm vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a na základě vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 
řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů konkurs na pracovní místo 
ředitele/ředitelky Mateřské školy Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace 

 
 

Požadavky:  

 předpoklady a odborná kvalifikace pro pracovní místo ředitele/ředitelky mateřské školy podle 
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, 

 znalost školské problematiky, organizace a řízení příspěvkových organizací a příslušných 
právních předpisů, 

 osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky mateřské školy (zejména 
organizační a řídící schopnosti). 

 
Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat: 

 jméno, příjmení a titul, 

 datum a místo narození, 

 státní příslušnost, 

 místo trvalého pobytu, 

 datum a podpis uchazeče. 
 
K přihlášce doloží uchazeč originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokladů a 
příloh: 

 úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, 

 doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. 
pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.), 

 strukturovaný profesní životopis, 

 koncepci dalšího rozvoje mateřské školy (max. rozsah 2 stran formátu A4), 

 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popřípadě doklad o jeho vyžádání, 

 lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ředitelky mateřské školy 
(ne starší 2 měsíců). 
 

Další informace pro uchazeče: 

 předpokládaný termín konání konkursu – první polovina měsíce prosince 2012, 

 požadovaný nástup na pracovní místo 1.1.2013, 

 doba jmenování na pracovní místo ředitele/ředitelky mateřské školy – 6 let. 
 
Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh doručí uchazeč o pracovní místo ředitele/ředitelky 
mateřské školy nejpozději do 9. listopadu 2012 do 11:00 hodin (při podání přihlášky poštou se za 
datum doručení přihlášky považuje datum uvedené na podacím razítku pošty) na adresu:    
 
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm 
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu 
Masarykovo náměstí 128 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 



 
Obálku označte heslem „konkurs MŠ Koryčanské Paseky – neotvírat“. 
 
 
V Rožnově pod Radhoštěm dne 25. října 2012  
 
 
 
 
 
 
Bc. Markéta Blinková 
starostka města 
Rožnov pod Radhoštěm 
 

 


