
                                       Obec Kujavy 
               Kujavy 86 
         742 45 Fulnek 

 
Starostka obce Kujavy na základě Opatření č. 9/2019 ze dne 27.3.2019 a v souladu s § 166 odst. 2 

zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním a 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 komisí 
vyhlašuje  

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ  
na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola a Mateřská škola 

Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 75027682 
Předpokládaný nástup do funkce ke dni 1.8.2019. 

Předpoklady: 
- odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
- plná způsobilost k právním úkonům, 
- organizační a řídící schopnosti, 
- znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti školství,  
- zdravotní způsobilost, 
- občanská a morální bezúhonnost. 

Obsahové náležitosti přihlášky: 
- přihláška (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail), 
- úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom, vysvědčení o státní zkoušce/dodatek k 

diplomu, vysvědčení o pedagogické způsobilosti), 
- úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 2 let od počátku výkonu 
činnosti ředitele školy, 

- strukturovaný životopis (včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a 
dovednostech), 

- čestné prohlášení o průběhu všech jednotlivých zaměstnání, včetně časového vymezení, 
- čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům, 
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání, 
- lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školy, 
- koncepce rozvoje školy (dodržet rozsah maximálně 4 strany strojopisu). 

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními náležitostmi. 
Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište. 
Předpokládaná doba výkonu činnosti ředitele: 6 let (zkušební doba 6 měsíců) 

Přihlášky doručte nejpozději do 06.05.2019 do 12 hod. na adresu: Obec Kujavy, Kujavy 86, 742 45  
Fulnek, v označené obálce: „NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ ZŠ A MŠ KUJAVY“. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurs. 
 
V Kujavách   27.3.2019 
                                                                                 Bc. Petra Vojkůvková 
            starostka obce 
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