
 

Obec Vrané nad Vltavou 

Březovská 112, 252 46  Vrané nad Vltavou 

  Tel.: 257 760 351-2, E-mail: ou@vranenadvltavou.cz 

IČ: 002 41 831 

 

Č.j.: 1411/2022/OÚ 

 

Rada obce Vrané nad Vltavou vyhlašuje 
  

 

v souladu s ustanovením § 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 

komisích, ve znění pozdějších předpisů  

 

konkursní řízení 
 

na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 

 

Základní školy Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ, příspěvkové organizace 

IČO 75031710  

se sídlem U Školy 208, 252 46 Vrané nad Vltavou 

Předpoklady: 

 

- odborná kvalifikace dle § 3, odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o PP“), 

- plná způsobilost k právním úkonům, resp. plná svéprávnost dle § 3, odst. 1 písm. a) 

zákona o PP,  

- praxe dle § 5 odst. 1písm. b) zákona o PP,  

- bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o PP 

- zdravotní způsobilost dle § 3 odst. 1 písm. d) zákona o PP, 

- znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o PP, pokud uchazeč získal 

příslušnou odbornou kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než českém, 

- znalost problematiky řízení školství a školských předpisů, 

- organizační a řídící schopnosti, 

 

 

Ke konkursnímu řízení je nutno doložit tyto doklady: 

 

- přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail, datovou schránku) 

- úředně ověřené doklady o získání odborné kvalifikace (diplom a vysvědčení o státní 

zkoušce, případně doklady o dalším dosaženém vzdělání), doklad prokazující 

pedagogické vzdělání v případě odborně zaměřeného vysokoškolského studia 

- strukturovaný profesní životopis 

- doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený zaměstnavatelem 

včetně uvedení funkčního zařazení (možno nahradit úředně ověřenými kopiemi 

dokladů o průběhu zaměstnání – pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů) 

- pedagogickou koncepci řízení a rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran  

- výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)  

- lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu činnosti ředitele základní školy (ne starší 

3 měsíců) 
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- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení 

ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Náležitosti písemné přihlášky: 

 

- jméno, příjmení, titul  

- datum a místo narození  

- státní příslušnost  

- místo trvalého pobytu, příp. korespondenční adresa 

- kontaktní spojení (telefon, e-mail, datová schránka)  

 

Přihláška, životopis, souhlas se zpracováním osobních údajů a koncepce rozvoje školy 

musí být vlastnoručně podepsány. 

 

Všechny doklady musí být v originále nebo úředně ověřené kopie. 

 

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky: říjen 2022, 

případně dle dohody 

 

Platové zařazení: v souladu s příslušnými platovými předpisy 

 

Lhůta pro podání přihlášek do konkursního řízení: 

Přihlášku je třeba podat písemně v termínu do 20. 9. 2022 do 15:00 hodin v zalepené obálce, 

opatřené označením „Konkursní řízení – ředitel/ředitelka Základní školy ve Vraném nad 

Vltavou – Neotvírat“. Rozhodující je datum doručení. 

 

Způsob podání přihlášek do konkursního řízení: 

 

- osobně v podatelně obecního úřadu Vrané nad Vltavou 

- písemně na adresu: 

  Obec Vrané nad Vltavou 

Březovská 112 

252 46 Vrané nad Vltavou 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo 

nevybrat žádného z uchazečů. 

 

 

Případné dotazy na telefonu: 257 713 772, starosta@vranenadvltavou.cz 

Kontaktní osoba: Mgr. Dana Ullwerová 

 

 

 

 

Mgr. Dana Ullwerová 

starostka obce 
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