
 

  

Obec Choustníkovo Hradiště  

Choustníkovo Hradiště 102, 544 42 
 

 
KONKURS 

 
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 

 Mateřské školy Choustníkovo Hradiště 
 

Rada obce Choustníkovo Hradiště vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a 

v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpi-

sů konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské ško-

ly Choustníkovo Hradiště s nástupem od 30.6.2022 nebo dle dohody. 

 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky: 

• vzdělání, praxe a splněné předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka 

dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zá-

konů, ve znění pozdějších předpisů, 

• znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů, 

• občanská a morální bezúhonnost, 

• dobrý zdravotní stav. 

 

Obsahové náležitosti přihlášky: 

• úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení 

o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení), 

• čestné prohlášení o průběhu zaměstnání s vyznačením počátku a konce pracovně-

právního vztahu a pracovního zařazení v jednotlivých organizacích s přesností na 

dny, doložené potvrzením o zaměstnání nebo potvrzením od zaměstnavatele, 

• strukturovaný profesní životopis, 

• koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu), 

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

• čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti pedagogického pracov-

níka. 

 

Uchazeči nebudou hodnoceni na základě jiného nástroje personálního výběru, než je 
řízený rozhovor. 
 
Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději do 2.3.2022 v obálce označené  hes-
lem „KONKURS – NEOTVÍRAT“ na adresu: 
 
Obec Choustníkovo Hradiště  
Choustníkovo Hradiště č.p. 102 
544 42    Choustníkovo Hradiště 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udá-
ní důvodů. 



 

IČ: 00277932 E-mail: obec@choustnikovohradiste.cz Bank. spojení: KB 

DIČ: CZ00277932 ID Datové schránky: g9dbnky  č. ú.: 7529601/0100 

 Telefon: 499 692 942, 724 143 115 

Zřizovatel, případně komise se souhlasem zřizovatele může přizvat k jednání komise 
v případě potřeby další odborníky s hlasem poradním, kteří nejsou členy komise. 

 
Informace: Ing. Jan Vogl, starosta obce Choustníkovo Hradiště, tel.: 724 525 035, e-mail: 
starosta@choustnikovohradiste.cz  
 
 
Schváleno usnesením Rady obce Choustníkovo č. 1/1/2022 dne 26.1.2022. 

 
 
 
 
V Choustníkově Hradišti dne: 2.2.2022 

 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 2.2.2022 
 

Sejmuto dne: 2.3.2022 
 
 
 
 
 
 

 
         Ing. Jan Vogl 
       starosta obce Choustníkovo Hradiště  
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