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Obec Malá Morava, zřizovatel Mateřské školy Malá Morava, příspěvková organizace, Malá Morava – 
Vysoký Potok 40, 788 33 Hanušovice, v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích 

 

vyhlašuje 
 

konkursní řízení na obsazení funkce ředitele 
Mateřské školy Malá Morava, příspěvková organizace,  

Malá Morava – Vysoký Potok, 788 33 Hanušovice 
 

 
Požadavky : 
 předpoklady pro výkon funkce ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti 

pedagogických věd zaměřené na pedagogiku předškolního věku, nebo vyšší odborné vzdělání 
získané ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělávání 
zaměřeném na přípravu učitelů předškolního vzdělávání, nebo střední vzdělání s maturitní 
zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělávání 
zaměřeném na přípravu učitelů předškolního vzdělávání, nebo vysokoškolské vzdělání získané 
studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální 
pedagogiku 

 3 roky praxe ve výkonu přímé pedagogické činnosti 
 znalost problematiky řízení školství a školské legislativy 
 dobrý zdravotní stav 

 
Náležitosti přihlášky : 
 ověřené  kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání  ( u VŠ diplom a vysvědčení o státní 

závěrečné zkoušce ) a dokladů o dalším vzdělávání 
 doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem 
 strukturovaný životopis 
 koncepci rozvoje mateřské školy v maximálním rozsahu 3 stran strojopisu 
 výpis z rejstříku trestů ( ne starší 3 měsíců ) nebo doklad o jeho vyžádání 
 čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele ( ne starší 3 měsíců ) 

 
Předpokládaný nástup :  k 1.2.2010 
 
Podání přihlášek :           v termínu   30.12.2009 (Rozhodující je datum doručení) 
                                            Písemné přihlášky zasílejte doporučeně na adresu :  

Obecní úřad Malá Morava, Malá Morava 2, 788 33 Hanušovice 
nebo osobně doručte do podatelny Obecního úřadu Malá Morava nejpozději do uzávěrky 

dne 30.12.2009, 14.00 hod. 
 

Možnost poskytnutí pronájmu obecního bytu v Malé Moravě, místní části Podlesí. 
 

  
Zalepenou obálku výrazně označte „KONKURZ - NEOTVÍRAT“. 


