
OBEC  HOLOUBKOV 
_______________________________________________________ 

 
                        Holoubkov 48,  338 01 Holoubkov 

 
 
 

 
Bankovní spojení: ČS  0843084329/0800 IČ: 258717 DIČ: CZ00258717 Plátce DPH pro ÚSC 

vyhlašuje v samostatné působnosti jako zřizovatel školy na základě § 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 MŠMT ČR 

č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích 

 

 

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ 
 

na obsazení pracovního místa ředitele 
 

Základní školy a Mateřské školy Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace 

Holoubkov 14,  338 01 Holoubkov 

IČ: 70 982 732 

 

 

Předpoklady pro výkon funkce ředitele: 

Odpovídající pedagogické vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

organizační a řídící schopnosti, znalost školské legislativy a souvisejících předpisů, znalost 

školské ekonomiky a souvisejících předpisů, občanská a morální bezúhonnost, dobrý 

zdravotní stav. 

 

Předpokládaný nástup do funkce k 1.8.2012. 

 

Předpokládaná doba výkonu činnosti ředitele školy je 6 let. 

 

 

Obsahové náležitosti přihlášky ke konkurznímu řízení: 

1. přihláška (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, 

datum a vlastnoruční podpis), 

2. úředně ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení o státní 

závěrečné zkoušce), 

3. doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem a délce 

pedagogické praxe, 

4. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele (ne starší než 3 

měsíce), 

5. strukturovaný životopis, 

6. koncepci rozvoje školy (maximálně 3 strany strojopisu formátu A4), 

7. výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nebo úředně ověřený doklad o jeho 

vyžádání, 

8. čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé 

další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích 

ČR, ve znění pozdějších předpisů. 



 

 

Písemné přihlášky do konkurzu doručte nejpozději do 9.5.2012 do 12:00 hodin v zapečetěné 

obálce s označením „KONKURZ ZŠ A MŠ – NEOTEVÍRAT“ na adresu: 

 

Obecní úřad Holoubkov 

Holoubkov 48 

338 01 Holoubkov 

 

Případné dotazy na telefonu: 371 751 131 – Ing. Fišer 

 

 

V Holoubkově dne 2.4.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Lukáš Fišer 

 starosta obce 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 2.4.2012 

Svěšeno z úřední desky: 

 

Zároveň zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 


