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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ 

Obec Květnice ve smyslu § 3 vyhlášky 54/2005 Sb. (o konkursních řízení), 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), v platném znění,  

vyhlašuje konkurzní řízení na ŘEDITELE/ŘEDITELKU 

 nově zakládané MATEŘSKÉ ŠKOLY Květnice, příspěvková organizace 

K Dobročovicům, okres Praha – východ 

Požadavky: 

• Předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy 

podle    zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• znalost školské problematiky a předpisů 

• délka praxe minimálně 3 roky 

• řídící, komunikační a organizační schopnosti 

• znalost práce na PC 

Náležitosti písemné přihlášky:  

• jméno, příjmení, titul uchazeče 

• datum a místo narození uchazeče 

• státní příslušnost uchazeče  

• místo trvalého pobytu a příp. korespondenční adresa uchazeče  

• kontaktní spojení na uchazeče (telefon a e-mail)  

• datum a vlastnoruční podpis uchazeče  

K přihlášce uchazeč přiloží: 

• ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně 

osvědčení o závěrečné zkoušce a doklady o dalším vzdělání) 

• dokumentaci o průběhu předchozích zaměstnání a délce pedagogické 

praxe včetně pracovního zařazení  

• strukturovaný profesní životopis 

• písemnou koncepci rozvoje mateřské školy (v rozsahu max. 5 stran 

strojopisu formátu A4) 

• výpis z rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců) 

• originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k 

výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců) 

• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto 

konkursního řízení 
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Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 01.08.2020 

Přihlášku s uvedenými doklady doručte v zalepené obálce na adresu: 

Obec Květnice, K Dobročovicům 35, 250 84 Květnice 

Obálku je nutné označit heslem 

 „Konkurz na ředitele/ředitelku MŠ Květnice – NEOTVÍRAT“ 

Přihlášky budou přijímány ve lhůtě do 18. 3. 2020 do 19 hodin na 

obecním úřadu Květnice 

Základní informace o mateřské škole: 

• Mateřská škola je nově zakládanou příspěvkovou organizací obce 

Květnice 

• Jedná se o nově zřízenou čtyřtřídní mateřskou školu s max. počtem 

žáků 96 

• Mateřská škola zahájí svůj provoz 1.9.2020 

• Součástí mateřské školy je výdejna jídla 

Případné dotazy a informace: 

Bc. Lenka Houžvičková, na tel. čísle 602 659 284, emailu: 

mistostarostka@kvetnice.eu 

 
 


