
OBEC MLEČICE,   MLEČICE 11,   338 08  ZBIROH 
         IČ.: 258903, tel. 371796410, DS: xvibxcb, e-mail.: mlecice@wo.cz, banka: KB Rokycany, č.ú.: 5229381/0100 

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Mlečice č. 131/ZO/ 2020 ze dne 27. 4. 2020 

vyhlašuje obec Mlečice, jako zřizovatel 

konkurzní řízení 
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové 

organizace Základní škola a Mateřská škola Mlečice 

Kvalifikační předpoklady uchazeče: 

 vzdělání a minimální čtyřletá praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn 
provedených zákonem č. 383/2005 Sb., zákonem č. 179/2006 Sb. a zákonem 
č. 264/2006 Sb. 

 organizační a řídící schopnosti 
 znalost školské legislativy a souvisejících předpisů 
 občanská a morální bezúhonnost 
 dobrý zdravotní stav 
 znalost českého jazyka 

Od kandidáta očekáváme: 

 progresivní vedení školy s jasnou vizí směřující k modernímu vzdělávání s využitím 
inovativních přístupů 

 ochotu a připravenost k dalšímu osobnímu a profesnímu rozvoji  
 odborné manažerské a organizační schopnosti a dovednosti 
 zajištění bezpečného prostředí pro děti i zaměstnance školy 
 dobrou komunikaci s rodiči i žáky 
 otevřenost a transparentnost 
 reference od předchozího zaměstnavatele vítány 

Nabízíme: 

 maximální podporu zřizovatele pro realizování vizí rozvoje základní a mateřské školy 
 adekvátní osobní ohodnocení dle kvality a nasazení 

Předpokládaný nástup: 1. 8. 2020 

Náležitosti přihlášky: 

 úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání podle typu školy 
nebo školského zařízení, pro které je konkurz vyhlašován (diplom a osvědčení o státní 
závěrečné zkoušce, vysvědčení o maturitní zkoušce, případně absolutoriu) 

 doklad o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe podle §5 odst. 1 zákona 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzené posledním zaměstnavatelem vč. uvedení funkčního 



zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů) 
 strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče) 
 návrh koncepce dalšího rozvoje ZŠ a MŠ Mlečice, p. o. (v rozsahu max. 4 stran 

formátu A4 opatřený datem a podpisem uchazeče) 
 výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 
 lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče k výkonu vedoucí funkce 
 písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení 

ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

Písemné přihlášky do konkurzu doručte nejpozději do 1. června 2020, 
do 15.00 hodin v obálkách označených „KONKURZ-NEOTVÍRAT“ na adresu: 

Obec Mlečice 

Mlečice 11 

338 08 Zbiroh 

S případnými dotazy se obracejte na: 

tel. 725 367 320 (starostka obce), případně tel. 720 166 923 (kancelář) 

 

Ve Mlečicích 27. dubna 2020  

                                                                                     

 

 

                                                                                        …………………………………………………………………. 

                                                                                        Hana Chaloupková, starostka obce Mlečice        


