
 
 

Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01  Horažďovice 
 
 
 

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 na základě usnesení 

Rady města Horažďovice č. 23/R9/21 ze dne 20. února 2023 vyhlašuje  v samostatné působnosti jako 
zřizovatel školy 

 
 

k o n k u r z 
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 

 
 

Křesťanské mateřské školy DUHA, Horažďovice, příspěvková organizace 
Sídlo: Jiřího z Poděbrad 724, 341 01 Horažďovice 

 
 
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky školy: 
Odpovídající pedagogické vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, organizační a řídící 
schopnosti, znalost českého jazyka, znalost školské legislativy a souvisejících předpisů, znalost školské 
ekonomiky a souvisejících předpisů, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav. 
 
Písemné přihlášky do konkurzu doručte nejpozději  do pondělí 3. 4. 2023 do 17.00 hodin 
v obálkách označených „KONKURZ  MŠ – NEOTVÍRAT“ na adresu:  
 
Městský úřad Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 
 
Obsahové náležitosti přihlášky: 

 přihláška (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, datum a podpis 
uchazeče) 

 úředně ověřená kopie dokladu o splnění předpokladů odborné kvalifikace  

 doklad o průběhu předchozích zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem a délce 
pedagogické praxe 

 strukturovaný životopis  

 návrh koncepce dalšího rozvoje Křesťanské mateřské školy DUHA, Horažďovice, příspěvková 
organizace (maximální rozsah 5 stran strojopisu formátu A4) 

 výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání 

 lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče pro výkon vedoucího pracovního místa 
(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 

 přihláška dále může obsahovat jiné doklady prokazující znalosti či dovednosti uplatnitelné na 
dané pozici. 

 
 
Předpokládaný termín nástupu: 1. 8. 2023. 
 
V Horažďovicích dne 21. února 2023. 
 
    
                                                                                             
                                                                                                  Ing. Michael Forman v. r. 
                                                                                                                 starosta města 


