
     
    

 

 

 

 
   

 
 
Vaše č.j.:  Naše č.j.: MUUO/4137/2020/ŠKCP/en 

1306/2018 
Vyřizuje: Věra Entová 

Ze dne:  Číslo spisu: 1306/2018 Tel: 465 514 219 
  Poč. listů: 2 E-mail: entova@muuo.cz 
  Poč. příloh: 0 Datum: 31.01.20120 
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   Rada města Ústí nad Orlicí vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu 

 s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
 

KONKURZ NA VEDOUCÍ PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE/ŘEDITELKY 
MATEŘSKÉ ŠKOLY U SKŘÍTKA JASÁNKA, ÚSTÍ NAD ORLICÍ, 

NERUDOVA 136 
 

příspěvkové organizace města 
 

Předpokládaný nástup do funkce 1. srpna 2020 
 
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele:  

− odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky dle § 5 zákona č. 
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,  

− občanská a morální bezúhonnost, 

− zdravotní způsobilost,  

− znalost problematiky řízení školství a školských předpisů,  

− organizační a řídící schopnosti. 
 
Přílohy k přihlášce (originály nebo ověřené kopie dokladů): 

− doklady o získání odborné kvalifikace,  

− doklad o průběhu všech zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem,  

− strukturovaný životopis,  

− koncepce rozvoje MŠ (max. 5 stran strojopisu A4), 

− lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro dané pracovní místo (ne starší 2 měsíců),  

− výpis z Rejstříku trestů ČR (ne starší 3 měsíců).    

 



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 
konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů 

 
Přihlášky s přílohami je nutno doručit nejpozději do 31.března 2020 buď osobně na podatelnu 
Městského úřadu v Ústí nad Orlicí nebo poštou (rozhoduje razítko pošty nebo podatelny města) na 
adresu: 
 
 

Městský úřad Ústí nad Orlicí 
 odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace 

Sychrova 16 
562 24 Ústí nad Orlicí 

 
 

Uzavřenou obálku označit KONKURZ MŠ – NEOTVÍRAT. 
 
 

Další informace: 
- po skončení konkurzního řízení budou neúspěšným uchazečům vráceny doklady obsahující 

osobní údaje, 
- poskytnuté osobní údaje bude správce (město Ústí nad Orlicí, IČ 00279676) zpracovávat 

v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) pro účely 
konkurzního řízení, 

- osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě mimo členů konkurzní komise, členů rady města 
a oprávněných zaměstnanců správce, 

- subjekt údajů má v čl. 15 až 22 GDPR garantovaná svá práva, která může uplatňovat u 
správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu. Podrobné 
informace o zpracování osobních údajů jsou na www.ustinadorlici.cz. 
 

 
Případné dotazy zodpoví Ing. Lucie Felgrová, vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního 
ruchu a propagace, tel 465 514 267, 736 516 270. 
  

 

 

 

V Ústí nad Orlicí dne 3. února 2020. 
 
 

 
 
Petr Hájek,  v.r. 
starosta města 
 

 
 
 

 
 
    
  
 
  

http://www.ustinadorlici.cz/

