
      V Líbeznicích 4. 9. 2020

Konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice, Měšická 322, 

250 65 Líbeznice

Rada obce Líbeznice na základě svého usnesení č. 226/2020 – 25. RO ze dne 3. 9. 2020 vyhlašuje 
v souladu s § 166 Sb. odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb. 
O náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, konkurzní řízení na funkci 
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice, 
Měšická 322, 250 65 Líbeznice.

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

 odborná kvalifikace a minimálně čtyřletá praxe dle požadavků zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“)

 způsobilost k právním úkonům 
 bezúhonnost 
 zdravotní způsobilost
 znalost českého jazyka
 znalost školských právních předpisů a školské problematiky

Od kandidáta/kandidátky navíc očekáváme:

 jasnou vizi pro vedení školy s cílem poskytovat moderní vzdělání odpovídající současným 
trendům 

 organizační a řídící schopnosti
 zajištění podnětného prostředí pro žáky i zaměstnance školy
 základní znalosti ekonomiky řízení organizace
 komunikační dovednosti
 otevřenost k dalšímu osobnímu a profesnímu růst v oblasti školského managementu 
 otevřený a transparentní přístup při řešení otázek souvisejících s životem školy

Nabízíme:

 moderní pracovní prostředí 
 osobní ohodnocení dle kvality a nasazení 
 finanční i jinou podporu v dalším vzdělávání a profesním rozvoji 
 podporu zřizovatele pro realizaci vizí rozvoje školy



K přihlášce přiložte:

1. doklady o dosaženém vzdělání
2. doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických 

pracovnících
3. strukturovaný životopis
4. vizi dalšího rozvoje školy na 3-5 let (maximálně 3 normostrany)
5. výpis z rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců)
6. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne 

starší než dva měsíce)
7. lustrační osvědčení podle § 4 odst. 1 a 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 České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a 
Slovenské republiky (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971) 

8. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Závěrečná ustanovení:

 Předpokládaný nástup do funkce je 1. 2. 2021.
 Neúplné a pozdě došlé přihlášky budou bez dalšího zkoumání vyřazeny.
 Písemnosti uvedené v bodech 1, 2, 6, 7, 8 lze nahradit jejich ověřenými kopiemi.
 Datum konkurzu bude jednostranně stanoveno vyhlašovatelem.
 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat bez zdůvodnění žádného z uchazečů a vyhlásit 

nový konkurz.
 Přihlášky s doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením „KONKURZ 

ŘEDITEL/KA – ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE" a 
„NEOTVÍRAT“ musí být doručeny do 30.10.2020 2020 do 12:00 do podatelny Obecního 
úřadu Líbeznice na adrese: Obecní úřad Líbeznice, Mělnická 43, 250 65 Líbeznice.

 Další informace poskytne Mgr. Lucie Vörosová, tel.: 777212203, e-mail: 
vorosova@libeznice.cz.

Mgr. Martin Kupka 

starosta




