
 

 

 

              MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ 
 

 

 

 

Rada města Česká Třebová v souladu s § 166 odst. 2 a 3 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 č. 54/2005 Sb., o náležitostech 

konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů 
 

 

vyhlašuje 
konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 

 

 

Mateřské školy Česká Třebová, Vinohrady 

Tylova 624, 560 02 Česká Třebová 

IČO: 70982295 

příspěvkové organizace města 
 

předpokládaný nástup na pracovní místo 01.09.2022 
 

 

Předpoklady: 

- 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 předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“),  

- plná svéprávnost (resp. způsobilost k právním úkonům) dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona 

o pedagogických pracovnících, 

- bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících, 

- zdravotní způsobilost dle § 3 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických pracovnících, 

- znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících, 

pokud uchazeč získal odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném 

vyučovacím jazyce než českém, 

- nejméně 3 roky 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.  

 

Požadavky: 

- znalost problematiky řízení školství a orientace ve školských a pracovněprávních 

předpisech. 

 

Přihláška musí obsahovat: 

- strukturovaný životopis, 

- úředně ověřená kopie dokladu o splnění předpokladů odborné kvalifikace, 

- přehled o průběhu předchozích zaměstnání, 

- výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, 

- čestné prohlášení o plné svéprávnosti, 



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

které nesmí být starší než 2 měsíce, 

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

- doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě, že uchazeč získal příslušnou 

odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce 

než českém. 

 

 

Upozornění: 

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

rozhovor podle § 5 odst. 1 (doplňkové hodnocení) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 

konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů  

 

Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete nejpozději do 20.04.2022             

buď osobně na podatelnu Městského úřadu Česká Třebová nebo poštou (rozhoduje razítko 

pošty nebo podatelny města) na adresu: 

 

Město Česká Třebová 

Mgr. Magdaléna Peterková, starostka města 

 Staré náměstí 78 

560 02 Česká Třebová 

 

Obálku označte heslem: „KONKURS MŠ Vinohrady – NEOTVÍRAT“ 

 

 

Případné dotazy zodpoví Ing. Alica Hudečeková, vedoucí odboru školství, kultury a 

tělovýchovy, tel. 465 500 151, 733 141 232. 

 

 
Informace o zpracování osobních údajů (OÚ): 

Správce OÚ tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje subjekt údajů, 

že: 

1. Správcem OÚ údajů je Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, telefon: 

465 500 138, ID datové schránky: bhqbzrn, e-mail: epodatelna@ceska-trebova.cz 

2. Pověřencem pro ochranu OÚ je Ing. Jiří Mareš, vedoucí odd. vnitřní správy MěÚ, telefon: 420 465 500 

138 e-mail: epodatelna@ceska-trebova.cz   

3. Informace o účelu zpracování OÚ, rozsahu zpracovávaných OÚ, zákonnosti zpracování OÚ, době 

zpracování OÚ a příjemcích OÚ jsou dostupné na tomto odkazu: https://www.ceska-

trebova.cz/ochrana-osobnich-udaju/d-16095 

4. Osoba jejíž osobní údaje jsou zpracovávány může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost 

u dozorového orgánu a má právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům, jejich 

opravu, výmaz anebo omezení zpracování. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo 

na přenositelnost OÚ.  

5. Po skončení konkursního řízení budou neúspěšným uchazečům vráceny doklady obsahující osobní 

údaje. 

 

V České Třebové dne 8.3.2022 

 

 

Mgr. Magdaléna Peterková 

starostka města 
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