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 Starosta obce Cotkytle v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 
54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších 
předpisů,  
 

vyhlašuje  konkurs   

na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace 

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí . 

 

Předpokládaný nástup na pracovní místo – 1. srpna 2020. 

 

Požadavky: 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele 

 

- odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitelky/ředitele v souladu s § 5 

zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů  

- znalost školských předpisů a školské problematiky  

- občanská a morální bezúhonnost 

- dobrý zdravotní stav 

- organizační a řídící schopnosti 

 

 

Obsahové náležitosti přihlášky: 

(přílohy přihlášky) 

 

- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, tj. vysokoškolský 

diplom včetně vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu, případně úředně 

ověřená kopie dokladu o úspěšném ukončení studia dokládající získání odborné 

kvalifikace pro daný druh školy  
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- kopie dokladů o dalším vzdělávání  

- přehled o průběhu předchozích zaměstnání  

- strukturovaný životopis v českém jazyce 

- koncepce dalšího rozvoje školy (max. 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce 

- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 

- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ředitelky/ředitele školy (ne 

starší 2 měsíců) 

 

Uchazeči nebudou hodnoceni na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený rozhovor 

podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, 

ve znění pozdějších předpisů.  

Termín podání přihlášek: 2. dubna 2020 včetně. 

Nejedná se o datum podání k poštovní přepravě; přihláška doručená po termínu bude uchazeči 

vrácena bez dalšího projednání. 

Písemné přihlášky s uvedením kontaktní adresy, e-mailové adresy a čísla telefonu včetně 

požadovaných náležitostí doručte osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb 

na adresu: 

Obec Cotkytle 

Cotkytle čp. 3 

561 32 Cotkytle 

Obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT – KONKURS NA PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE ŠKOLY“ 

 

V Cotkytli dne 2. března 2020 

 

 

        Vlastimil Jureček 

            starosta obce 
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