
 

Obec Jindřichov, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 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 v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů,  

vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa 

 ředitele/ředitelky Základní a Mateřské školy, příspěvkové organizace,  

Jindřichov 18, PSČ: 788 23, IČO: 70994366 

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:  

 vzdělání 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 právních předpisů a problematiky řízení daného typu školy či školského 
zařízení. 

 občanská a morální bezúhonnost 
 znalost práce na PC 
 dobré komunikační a organizační schopnosti a znalosti v oboru dané oblasti vítány 

Obsahové náležitosti přihlášky:  

 úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb., o 
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce) 

 doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání formou čestného prohlášení uchazeče 
s uvedením přesného časového přehledu a funkčního 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 evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) 

Jindřichov 78, 788 23 Jindřichov u Šumperka 



 čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 

 originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání pracovního místa 
ředitele/ředitelky (ne starší než 3 měsíce) 

Místo, způsob podání přihlášky:  

 písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla) včetně 
požadovaných náležitostí, zasílejte doporučeně poštou nebo doručte osobně  

Adresa pro zaslání přihlášky:  

 Obecní úřad Jindřichov, Radek Schwarzer, starosta obce, Jindřichov 78, 788 23 
Jindřichov. Obálku označte „Neotvírat – Konkursní řízení na místo ředitele ZŠ a MŠ 
Jindřichov“ 

Lhůta pro podání přihlášky:  

 do 29.04.2022 do 14:00 hodin 

Předpokládaný termín nástupu:  

 1.6.2022 (případně po dohodě) 

 

 

 

 

……………………………………                                                                       ………………………………….. 

  Arnošt Musil, místostarosta obce                                                     Radek Schwarzer, starosta obce 

 
                                                                                                                               (otisk úředního razítka) 
 
 
 
 
 
 
Veřejná výzva k přihlášení zájemců je zveřejněna na: www.jindrichovsu.cz      

 

http://www.jindrichovsu.cz/


 

 

Příloha č. 1 ke konkursnímu řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a 
Mateřské školy Jindřichov, příspěvková organizace, Jindřichov 18, PSČ: 788 23, IČO: 70994366  
 
 

Obec Jindřichov, zřizovatel Základní školy a Mateřské školy 
Jindřichov, nabízí jako benefit možnost pronájmu nově 
zrekonstruovaného služebního bytu 3+1 v krásném a klidném 
prostředí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………….  
                                                                                                                        Radek Schwarzer, starosta obce 

                 

                                                                                                                  (otisk úředního razítka) 

Jindřichov 78, 788 23 Jindřichov u Šumperka 


