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Statutární město Ostrava 

Rada městského obvodu 

Ostrava-Jih 

 

Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení 
Rada městského obvodu Ostrava-Jih  vyhlašuje v souladu s § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích  (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a 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, konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 
 

Mateřské školy Ostrava–Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizace 
 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele: 
 odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe dle § 3 odst. 1 písm. b) 

zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

 plná způsobilost k právním úkonům dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. 
 bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/2004 Sb. 
 zdravotní způsobilost dle § 3 odst.1 písm. d) zákona č 563/2004 Sb. 
 znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. 
 délka praxe dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. 
Další požadavky: 
 znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů v oblasti školství 
 manažerské, organizační a řídící schopnosti 
Písemně zašlete tyto náležitosti: 
 přihlášku (jméno a příjmení, datum narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, 

kontaktní adresu, telefon a e-mail, datum a podpis) 
 strukturovaný profesní životopis s údaji o odborných znalostech a dovednostech 
 úředně ověřené kopie dokladů o odborné kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost 
 koncepci rozvoje školy (max. 5 stran formátu A4) 
 čestné prohlášení o průběhu všech jednotlivých zaměstnání, vč. časového vymezení 
 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)  
 lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu činnosti ředitele (ne starší 2 měsíců)  
 čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům  
 úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, pokud bylo absolvováno 
 písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení 

ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 
Uchazeči budou hodnoceni v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., v platném znění, s 
možností využití doplňkového hodnocení.   
 

Předpokládaný termín nástupu : 1. 9. 2022 
 

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze  přihlášky doručené včas a doložené 
kompletními výše uvedenými náležitostmi (přihlášku, životopis, čestná prohlášení a 
koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište). 
 

Přihlášku a další náležitosti posílejte do  20. 5. 2022  včetně na adresu : 
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih, odbor školství a kultury, Horní 3, 
700 30 Ostrava – Hrabůvka.  
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