
 
 

Statutární město Ostrava             

Rada města                                          Vyhlášení konkursního řízení  
 

Statutární město Ostrava, rada města 

vyhlašuje 
konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky 
organizace  
 
Firemní školka města Ostravy, příspěvková organizace 
na dobu určitou 

 

Požadavky: 

1. odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a pedagogická praxe pro splnění 

předpokladů pro výkon činnosti ředitele mateřské školy dle zákona č. 563/2004 Sb.,  

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, 

2. znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti školství,  

3. občanská a morální bezúhonnost, 

4. plná způsobilost k právním úkonům, 

5. dobrý zdravotní stav. 

Zkušenosti z práce v jednotřídní nebo dvoutřídní mateřské škole vítány. 

  

Písemně zašlete: 

• přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, email), 

• úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (vysvědčení, diplom, vysvědčení o státní 

zkoušce, 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 ode dne, 

kdy začne vykonávat funkci ředitele školy, 

• strukturovaný životopis s údaji o jednotlivých dosavadních zaměstnáních a odborných 

znalostech a dovednostech, 

• čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům v souladu s § 3 odst. 1 psím. A) 

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

v platném znění, 

• koncepci rozvoje školky (maximálně 5 stran formátu A4), 

• originál nebo úředně ověřený doklad výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 

nebo doklad o jeho vyžádání,  

• originál nebo úředně ověřený doklad lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti vykonávat 

funkci ředitele (ne starší 2 měsíců). 

 

Předpokládaný nástup do funkce: 25. 10. 2021 

Ředitel školy bude na vedoucí pracovní místo jmenován na dobu určitou po dobu překážky 

v práci současné ředitelky organizace (dle §166 odst. 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění), tj. po 

dobu čerpání mateřské dovolené, dovolené a rodičovské dovolené. 

 

Ke konkursnímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními doklady (přihlášku, 

životopis a koncepci rozvoje školského zařízení vlastnoručně podepište). 

 



 
 

 

 

 

Termín podání přihlášek je do 31. 7. 2021 (o datu podání rozhoduje podací razítko pošty nebo 

podatelny úřadu). 

 

Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu: 

Magistrát města Ostravy, odbor strategického rozvoje, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

Obálku označte textem: „Neotvírat – konkursní řízení Firemní školka“  


