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Rada obce Nadějkov 
 
 

v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve 
znění pozdějších předpisů 

vyhlašuje konkursní řízení 
na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele 

 

Základní školy a Mateřské školy Nadějkov, okres Tábor  
Pivovarská 141, 398 52 Nadějkov 

 
Předpoklady pro výkon daného pracovního místa: 

 odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů 
(dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“), 

 délka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou 
potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve 
výzkumu a vývoji v souladu s § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících, tj. 4 roky, 

 občanská a morální bezúhonnost, 

 zdravotní způsobilost k výkonu daného vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele, 

 plná svéprávnost (resp. způsobilost k právním úkonům). 
Požadavky: 

 organizační a řídící schopnosti, 

 znalost školských předpisů a problematiky řízení daného druhu a typu školy/školského zařízení, 

 znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, 
výchovy a vzdělávání, 

 znalost práce na PC. 
 

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo: 1. 8. 2023 
 
Přihlášku včetně příloh doručte nejpozději do 28. 4. 2023 do 12.00 hodin 
(prostřednictvím poštovní či jiné přepravy nebo osobně na podatelnu Městského úřadu, případně 
prostřednictvím datové schránky; nepostačuje podání ve stanovené lhůtě k poštovní přepravě) na 
adresu: 
Obec Nadějkov 
Náměstí Prokopa Chocholouška 6, 398 52 Nadějkov 
K rukám starosty obce Ing. Arnošta Nováka 
 
Obálku označte slovy „Konkurs ZŠ a MŠ Nadějkov, okres Tábor – NEOTVÍRAT“.  
Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.  
 
V případě dotazů se obracejte na: Ing. Arnošt Novák, starosta obce, tel.: 603 208 149 

 

mailto:ou_nadejkov@quick.cz
http://www.nadejkov.cz/


Náležitosti přihlášky: 

 jméno, příjmení, titul,  

 datum a místo narození,  

 místo trvalého pobytu, případně adresa pro doručování, e-mail, ID datové schránky, telefonní 
kontakt, 

 datum a podpis uchazeče  
 
Přílohy přihlášky jsou: 
1. Strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem, ve kterém uveďte údaje o dosavadních 

zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech. 
2. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky (originál, 

případně úředně ověřená kopie). 
3. Úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení, diplom 

včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce) a případně úředně ověřený doklad o absolvovaném 
kvalifikačním studiu pro ředitele škol a školských zařízení. 

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

5. Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitelky/ředitele školy ne 
starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky (originál, případně úředně ověřená kopie). 

6. Koncepce rozvoje školy s vlastnoručním podpisem (max. 4 strany formátu A4). 
7. Žádost o vrácení poskytnutých dokladů. 

 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení v jeho průběhu, tedy od jeho vyhlášení kdykoli, 
a to bez udání důvodu. 
 
Zřizovatel se rozhodl, že pro konkursní řízení využije možnosti uplatnění doplňkového 
hodnocení dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a 
konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, a to  za pomoci personalistických 
nástrojů výběru (např. dotazník, reference, řízená diskuze o koncepci školy). 


