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VYHLÁŠENÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ 
 

Obec Kokory v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

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

pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a 

konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení 

 

pracovního místa ředitel / ředitelka 
 

Základní školy a Mateřské školy Kokory, příspěvkové organizace 

Se sídlem Kokory č.p. 251, 751 05 Kokory 

IČ 61985414 

 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele: 

• Odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

pedagogických pracovnících“) 

• Praxe dle § 5 odst. 1 písm. b) zákona o pedagogických pracovnících 

• Plná způsobilost k právním úkonům, resp. pln svéprávnost dle § 3 odst. 1 písm. a) 

zákona o pedagogických pracovnících 

• Bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících 

• Zdravotní způsobilost dle § 3 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických pracovnících 

• Znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících, 

pokud uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než 

českém 

• Znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy 

 

Obsahové náležitosti přihlášky: 

• Ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání dle zákona o pedagogických 

pracovnících (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), případně další doklady o 

prohlubování kvalifikace, včetně absolvování školení, kurzů, seminářů, seznam 

publikovaných prací apod. 
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751 05 Kokory 57 
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• Doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání formou čestného prohlášení 

uchazeče s uvedením přesného časového přehledu a pracovního zařazení (opatřený 

datem a podpisem uchazeče) 

• Strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče) 

• Koncepce rozvoje školy v rozsahu maximálně 4 stran strojopisu (opatřený datem a 

podpisem uchazeče) 

• Výpis z Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) 

• Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání vedoucího pracovního místa 

ředitele školy (ne starší než 3 měsíce) 

 

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek: 

• Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy, e-mailové adresy a čísla telefonu) 

včetně požadovaných náležitostí zasílejte poštou nebo doručte osobně na adresu: 

 

Obec Kokory, Kokory č.p. 57, 751 05 Kokory 

 

• Termín podání přihlášek:  do 30. dubna 2022 

 

Obálku označte heslem: 

„NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE“. 

 

• Vyhlašovatel: Obec Kokory, Kokory č.p. 57, 751 05 Kokory. Případné dotazy zodpoví 

starostka obce Ing. Jana Habáňová, tel. 724 129 039. 

 

• Termín nástupu:  1. září 2022 

 

• Platové zařazení: dle platných právních předpisů 

 

• Poskytnuté materiály obsahující osobní údaje budou po skončení konkurzního řízení 

uchazečům vráceny na jejich vyžádání. 

 

• Vyhlašovatel si vyhrazuje právo konkurzní řízení i bez uvedení důvodů kdykoliv v jeho 

průběhu zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče. 

 
V Kokorách dne 28.2.2022 

    

        Ing. Jana Habáňová 

        Starostka obce Kokory 

 

 


