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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ 
 

Rada obce Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov 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, vyhlašuje konkursní řízení1 na obsazení 
pracovního místa  

ředitele/ředitelky 
 

Základní školy Tlumačov, okres Zlín, 
příspěvková organizace 

se sídlem Masarykova 63, 763 62 Tlumačov, IČ: 709 886 84 
 
 
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“)  
splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží ověřenou kopií dokladu o vzdělání  

 plná svéprávnost (resp. způsobilost k právním úkonům) dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona 
o pedagogických pracovnících  
splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží čestným prohlášením  

 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  
splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží čestným prohlášením  

 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  
splnění tohoto předpokladu uchazeč prokáže dokladem o vykonání zkoušky v souladu § 4 
zákona o pedagogických pracovnících  

 délka praxe 4 roky 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 
splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží potvrzením o zaměstnání či potvrzením od 
zaměstnavatele  

Požadavky:  
 orientace ve školských, pracovněprávních a finančních předpisech 
 organizační a řídící schopnosti 

                                                 
1 Náležitosti konkursního řízení a postup konkursní komise se řídí vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů. 



 
O B E C  TLUMAČOV 

Nádražní 440 
763 62  TLUMAČOV, Zlínský kraj 

 
 

DIČ:CZ00284572                                                    577 444 214 
Bankovní spojení: KB Otrokovice, č.ú. 3628661/0100                       
E-mail:tlumacov@tlumacov.cz 

Přihláška musí obsahovat:  
 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, 
 čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti, 
 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, 

 Pedagogickou koncepci rozvoje a řízení příspěvkové organizace (rozsah max. 3 strany 
A4) 

Předpokládaný nástup:  1. 7. 2023 
 
Vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky organizace je obsazováno na dobu určitou, po 
dobu uvolnění pana Mgr. Roberta Podlase k výkonu veřejné funkce. 

Přihlášku doručte nejpozději do 20. 3. 2023 do 12:00 hodin na adresu: Obecní úřad 
Tlumačov, Nádražní 440, 76362 Tlumačov. 

Obálku označte: „KONKURS Základní škola Tlumačov – NEOTVÍRAT“. 
 

Upozornění vyhlašovatele: 
a) Přihlášku nepostačuje podat ve stanovené lhůtě k poštovní přepravě, ale v požadovaném 

termínu musí být fyzicky předána vyhlašovateli. Přihláška, která bude doručena po 
stanoveném termínu, bude uchazeči vrácena bez dalšího projednávání. 

b) Přihláška doručená beze všech požadovaných příloh bude považována za neúplnou a 
konkursní komise si vyhrazuje právo vyřadit ji z dalšího hodnocení. 

c) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu, nevybrat 
žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurz. 

 
V případě dalších dotazů se obracejte na kontaktní osobu: Ing. Jan Rýdel, tajemník OÚ 
Tlumačov, 577 444 214. 
 
 
 
 
Petr Horka 
starosta 

 

Schváleno usnesení Rady obce Tlumačov dne 15. 02. 2023, usnesením R3/05/02/23. 

 

Vyvěšeno: 16. 02. 2023 
Svěšeno: 


		2023-02-16T09:48:33+0100
	Petr Horka




