
Obec Sudoměřice 

se sídlem Sudoměřice č. p. 322, PSČ 696 66 

IČO: 00285331 
 

 

Obec Sudoměřice 

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (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 funkci 

ředitele/-ky 

příspěvkové organizace s názvem „Základní škola a Mateřská škola Sudoměřice, okres 

Hodonín, příspěvková organizace“, se sídlem Sudoměřice 29, 696 66 Sudoměřice, IČO: 

71010327. 

 

Předpoklady: 

• plná svéprávnost (pozn: dříve způsobilost k právním úkonům) dle § 3 odst. 1 písm. a) 

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

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických“)  

• odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona 

o pedagogických pracovnících  

• bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících (splnění 

tohoto předpokladu uchazeč doloží výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 

než 3 měsíce), 

• 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 příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou 

činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém, 

• 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 s délkou praxe 4 roky. 

 

Požadavky: 

 

• orientace ve školských, pracovněprávních nebo finančních předpisech. 

 

Písemná přihláška musí obsahovat: 

 

• jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a korespondenční adresu (je-li 

odlišná od místa trvalého pobytu) 

• strukturovaný životopis, 

• ověřenou kopii dokladu o splnění předpokladů odborné kvalifikace, 

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

• čestné prohlášení o plné svéprávnosti, 



 

• originál, popř. ověřená kopie dokladu o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního 

místa ředitele(ky) základní školy ne starší 2 měsíců, 

• 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, 

• doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně zařazení (např. 

pracovní smlouvy, potvrzení o zaměstnání atd.),  

• koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran, 

• přihláška dále může obsahovat jiné doklady prokazující znalosti či dovednosti 

uplatnitelné na dané pozici. 

• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení 

ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). 

 

Všechny doklady musí být originály nebo úředně ověřené kopie. 

 

Místo výkonu práce: obec Sudoměřice 

 

Předpokládaný termín nástupu: 1. 11. 2022, jinak dle dohody 

 

Po dobu trvání pracovněprávního poměru (po dobu výkonu funkce), je možnost 

ubytování ve služebním bytě za výhodných podmínek přímo v budově ZŠ Sudoměřice. 

 

 

 

 

Přihlášku zasílejte nejpozději do 15.září 2022 do 12:00:00 hodin na adresu: Obec Sudoměřice, 

č.p. 322, 696 66 Sudoměřice nebo je možno v téže lhůtě obálku s přihláškou doručit osobně 

na podatelnu Obecního úřadu Sudoměřice, č.p. 322, 696 66 Sudoměřice. 

 

 

 

Obálku označte: „Konkursní řízení na ředitele/-ku ZŠ a MŠ Sudoměřice - NEOTVÍRAT“. 

 

 

 

 

V Sudoměřicích dne 18. červenec 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

František Mikéska, v.r. 

starosta obce 


