
 
MĚSTO KYNŠPERK NAD OHŘÍ 
Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří 
__________________________________________________________________ 
čj.: 510/20/STAR                Kynšperk nad Ohří 23.01.2020 

 
 
 

VYHLÁŠENÍ  KONKURSNÍCH  ŘÍZENÍ 
 
Město Kynšperk nad Ohří na základě usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří č. RM 13/2020 ze dne 
22.01.2020 v souladu s ust. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ust. 
§ 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích  
 

vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucích pracovních míst 
ředitelů/ředitelek následujících příspěvkových organizací: 

 
Mateřská škola Kynšperk, Zahradní 385, příspěvková organizace,  
se sídlem Zahradní 385/3, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČO 635 31 054, 

a 
Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367, okres Sokolov,  

příspěvková organizace,  
se sídlem U Pivovaru 367/3, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČO 497 66 961 

 
 
Požadavky - předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky: 
 splnění předpokladů stanovených v ust. § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických 
pracovnících“) 

 získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle ust. § 6 zákona o pedagogických 
pracovnících 

 délka praxe ke dni podání přihlášky 3 roky dle ust. § 5 odst. 1 zákona o pedagogických 
pracovnících 

 prokázání znalosti českého jazyka, vyplývá-li tato povinnost z platných právních předpisů 
 odborné, řídící a organizační schopnosti 
 znalost školských předpisů a problematiky řízení daného druhu a typu školy 
 plná svéprávnost (resp. způsobilost k právním úkonům) 
 občanská a morální bezúhonnost 
 zdravotní způsobilost 
 
 
Náležitosti přihlášky jsou: 
 
Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, případně adresa pro doručování; 
název školy, na kterou se uchazeč hlásí; datum a vlastnoruční podpis, vhodné je uvést telefonní 
číslo, e-mailovou adresu, ID datové schránky. 
__________________________________________________________________________________ 
 
K přihlášce doložte: 
 strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem, s údaji o dosavadních zaměstnáních 

a odborných znalostech a dovednostech, 
 úředně ověřenou kopii dokladů o dosaženém vzdělání osvědčujícím kvalifika ční předpoklady 

pro výkon pracovního místa ředitele školy dle ust. § 5 odst. 1 zákona o pedagogických 

 



pracovnících např. maturitní vysvědčení, doklady o ukončení vysokoškolského vzdělání (tzn. 
diplom + dodatek k diplomu nebo diplom + vysvědčení o státní zkoušce), doklad o doplňkovém 
pedagogickému studiu a případně úředně ověřený doklad o absolvovaném kvalifikačním studiu pro 
ředitele škol a školských zařízení; nepožaduje se doložení certifikátů z kurzů a školení, 

 průkazný doklad o celkovém průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe (včetně 
pracovního zařazení) rozhodném pro výkon pracovního místa ředitele/ředitelky v souladu s ust. § 5 
zákona o pedagogických pracovnících potvrzený posledním zaměstnavatelem. Nedoloží-li uchazeč 
potvrzení potřebné délky praxe dle ust. § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících 
posledním zaměstnavatelem, doloží potřebnou praxi potvrzeními předchozích zaměstnavatelů, 
u kterých příslušnou praxi vykonával, nebo úředně ověřenými kopiemi pracovních smluv. 

 vlastnoručně podepsanou koncepci rozvoje školy včetně stanovení priorit v maximálním rozsahu 
4 stran formátu A4  

 výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání (originál, nebo úředně 
ověřená kopie) 

 lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky školy ne starší 2 
měsíce ke dni podání přihlášky (originál, případně úředně ověřená kopie), 

 čestné prohlášení o plné svéprávnosti (způsobilosti k právním úkonům v souladu s ust. § 3 odst. 1 
písm. a) zákona o pedagogických pracovnících), 

 písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely konkursního řízení  
 

Předpokládaný termín nástupu na vedoucí pracovní místo (MŠ Zahradní): 01.08.2020 
 
Předpokládaný termín nástupu na vedoucí pracovní místo (MŠ U Pivovaru): 01.07.2020  
 
Ředitel/ka příspěvkové organizace vykonávající činnost školy bude na základě konkursního řízení 
jmenován/a na dobu neurčitou. 
 
 
Podání přihlášek: 
Přihlášky včetně příloh doručte nejpozději do 27. února 2020 do 14:00 hodin na adresu: 
Město Kynšperk nad Ohří – Městský úřad Kynšperk nad Ohří, správní a sociální odbor, Jana 
A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří.  
 
Obálku označte slovy:  
„Konkurs MŠ Zahradní – NEOTVÍRAT“   
„Konkurs MŠ U Pivovaru – NEOTVÍRAT“ 
 
nebo doručte osobně na podatelnu Městského úřadu Kynšperk nad Ohří (kancelář č. 1 v přízemí 
budovy úřadu čp. 221). 
Rozhodující je datum odeslání na poštovním razítku nebo datum předání přihlášky včetně všech příloh 
v zalepené a označené obálce na podatelně Městského úřadu Kynšperk nad Ohří.  
 
Do konkursních řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se 
všemi úplnými požadovanými přílohami. 
 
Přihlášku podanou pozdě a přihlášku nesplňující požadavky dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) a d) vyhlášky 
č. 54/2005 Sb. vrátí předseda konkursní komise uchazeči bez dalšího projednání a s uvedením důvodu 
vrácení. Tento uchazeč se konkursního řízení dále neúčastní. 
 
Případné dotazy a informace: 
Pavla Danielová, vedoucí správního a sociálního odboru, tel. č. 352 350 428, 724 180 780 
 
 
 
 
 



Upozornění pro uchazeče: 
 
Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený 
rozhovor podle ust. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
komisích, ve znění pozdějších předpisů, usnese-li se tak konkursní komise. Tímto doplňkovým 
hodnocením může být test zaměřený na znalost legislativy z oblasti školství, hospodaření příspěvkové 
organizace, vztahů zřizovatele a příspěvkové organizace a pracovněprávní oblasti. Doplňkovým 
hodnocením mohou být dále psychodiagnostické a personalistické nástroje výběru (zejména dotazník, 
reference). 
Podrobnější informace o případném doplňkovém hodnocení budou uchazečům sděleny společně 
s pozvánkou ke konkursu. 
 
Informace o zpracování osobních údajů: 
Uchazečem poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účely konkursního řízení 
a v souladu s platnými právními předpisy. Správcem osobních údajů je město Kynšperk nad Ohří, se 
sídlem Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří. Náležitosti přihlášky jsou povinně 
poskytovanými údaji v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení v jeho průběhu, tedy od jeho vyhlášení 
kdykoli, a to bez udání důvodů, nebo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.  
 
 
 
 


