
 

 

Město Litovel 
IČ 00299138 

Nám. Př. Otakara 778/1b 

784 01 Litovel 

 
 

Město Litovel, zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres 

Olomouc, 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 s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích  

 

V Y H L A Š U J E 

konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky 

 příspěvkové organizace  

 Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc 

s předpokládaným nástupem k 1. srpnu 2018. 

 

PŘEDPOKLADY PRO VÝKON FUNKCE: 

 vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro ředitele základní školy  

 praxe dle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících  

a o změně některých zákonů, v platném znění, ve znění pozdějších předpisů 

 znalost školských předpisů a problematiky řízení příspěvkové organizace vykonávající činnost základní 

školy 

 občanská a morální bezúhonnost 

 dobrý zdravotní stav 

 organizační a řídící schopnosti 

 uživatelská znalost práce na PC 

 

OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI PŘÍHLÁŠKY: 

 úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení  

o státní závěrečné zkoušce), event. další doklady o prohloubení vzdělání 

 doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání formou čestného prohlášení uchazeče s uvedením 

přesného časového přehledu a funkčního zařazení (opatřený datem a podpisem uchazeče) 

 strukturovaný životopis 

 koncepce rozvoje základní školy  

 výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání 

 čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady 

pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní 

Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů 

 lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele (ne starší než 3 měsíce) 



 

 

Výše uvedené doklady se předkládají v originále nebo v úředně ověřené kopii.  Předložené doklady 

(s výjimkou dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání) se uchazeči po skončení konkurzního řízení 

nevrací. 

 

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: do pondělí 16. dubna 2018 do 12,00 hod. 

 

Písemnou přihlášku (s uvedením kontaktní adresy, e-mailové adresy a čísla telefonu) včetně požadovaných 

náležitostí předejte na podatelně Městského úřadu Litovel, nám. Přemysla 778, Litovel, nebo zašlete 

na adresu:   

Město Litovel – odbor školství, kultury a sportu, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel 

 

Obálku označte nápisem: „NEOTVÍRAT – konkurzní řízení na funkci ředitele ZŠ Vítězná“ 

 

Bližší informace poskytne:  

Ing. Vlastimil Habermann, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

tel. 585 153 153 

habermann@mestolitovel.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 


