
 

Obec Rusava, usnesením č. 8/7b/2023 z jednání Rady obce Rusava č. 08/2023 ze dne 20. 03. 

2023 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 vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí vyhlašuje 

konkursní řízení 

na pracovní místo ředitele/ředitelky organizace Jubilejní základní školy T.G.Masaryka a 

Mateřské školy Rusava, okres Kroměříž, příspěvkové organizace se sídlem Rusava 203, 

768 61 Rusava, IČ 75023989 

 

Požadavky: 

 Splnění předpokladů a odborné kvalifikace pro výkon funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 

organizace stanovené v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o pedagogických pracovnících) 

 Znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů 

 Základní ekonomické znalosti 

 Organizační a řídící schopnosti 

 Nadstandardní komunikační schopnosti 

 Orientace v příslušných dotačních titulech 

 Občanská a morální bezúhonnost 

 Aktivní vedení školy k účasti na společenském životě v obci 

 Znalost místní problematiky výhodou 

 

Obsahové náležitosti přihlášky: 

 Formulaci, ze které vyplyne, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na uvedené 

pracovní místo 

 Jméno, příjmení a titul uchazeče 

 Datum a místo narození uchazeče 

 Státní příslušnost 

 Místo trvalého pobytu, příp. korespondenční adresa 

 Kontaktní spojení (telefon, e-mail) 

 Datum a podpis uchazeče 

 



K přihlášce musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokladů a příloh: 

1. o požadované odborné kvalifikaci (diplom vč. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce/diplom a 

dodatek k diplomu, případně doklad o dalším vzdělání) 

2. o celém průběhu všech dosavadních zaměstnání uchazeče s uvedením přesného časového přehledu 

a pracovního zařazení potvrzené posledním zaměstnavatelem 

3. strukturovaný profesní životopis 

4. koncepce rozvoje základní školy a mateřské školy v rozsahu max. 3 normostran A4 

5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 

6. lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky (ne starší 2 měsíců) 

7. čestné prohlášení o způsobilosti k právním úkonům v souladu s § 3 odst. 1 písm.a) zákona o 

pedagogických pracovnících 

8. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 01. 07. 2023 

Platové zařazení: V souladu s Nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Obálku označte slovy: „Konkurs – ředitel/ředitelka JZŠ a MŠ Rusava – NEOTVÍRAT“. 

Na obálku uveďte vlevo nahoře Vaše jméno, příjmení a bydliště. 

Přihlášky s uvedenými doklady doručte nejpozději do 26. 04. 2023 do 12.00 hod. na podatelnu zřizovatele, 

kterým je Obec Rusava: Obec Rusava, Rusava 248, 768 45 Rusava. 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu. 

Zřizovatel, případně komise se souhlasem zřizovatele může přizvat k jednání komise v případě potřeby další 

odborníky s hlasem poradním, kteří nejsou členy komise. 

 

 

Na Rusavě dne 20. 3. 2023 
 

 

Bohumil Škarpich 

starosta obce 


