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Obec Bílá Lhota, zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola Bílá Lhota, Bílá Lhota 

č.p. 56, 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), 

v platném znění a s ustanoveními vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 

a konkursních komisích  

 

 

 

V Y H L A Š U J E 

 

konkursní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky 

 příspěvkové organizace  

 Základní škola Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p. 56, okres Olomouc 

 

s předpokládaným nástupem v měsíci srpnu 2015 

 

 

 

 

PŘEDPOKLADY PRO VÝKON FUNKCE: 

 

 vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovní-

cích a o změně některých zákonů, v platném znění, 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 

 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 
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OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY: 

 

 úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení  

o státní závěrečné zkoušce) 

 přehled všech dosavadních zaměstnání včetně funkčního zařazení 

 strukturovaný životopis 

 koncepce rozvoje základní školy  

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

 čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění  

 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 kon-

kursního řízení nevrací. 

 

 

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: do pátku 26. června 2015 včetně 

 

 

Rozhodující pro dodržení termínu podání přihlášek je datum poštovního razítka na písemné 

přihlášce - a to nejpozději 26. června 2015. 

 

 

Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy a čísla telefonu) včetně požadovaných náleži-

tostí předejte na podatelnu OÚ Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p. 1, nebo zašlete doporučeně poštou 

na adresu:   

Obec Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p. 1, 783 21 CHUDOBÍN 

 

 

Obálku s přihláškou a požadovanými náležitostmi označte nápisem „Konkursní řízení ZŠ 

Bílá Lhota –  NEOTVÍRAT !“ 

 

 

 

Bližší informace:  

Obec Bílá Lhota 

tel. 585 340 078 

obec@bilalhota.cz 

 


