
Město Doksy 
  náměstí Republiky čp. 193, 472 01 Doksy 
 
 

 

 
Rada města Doksy v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, 
ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ředitelky: 
 

Mateřská škola Doksy Pražská 836 – příspěvková organizace,  

se sídlem Pražská 836, 472 01 Doksy 

s předpokládaným nástupem 1. 5. 2022 

    
Předpoklady a požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:  
Vzdělání a praxe a další předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících   
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost školských předpisů, morální 
bezúhonnost.  
Náležitosti přihlášky: 

▪ jméno, příjmení a titul uchazeče 
▪ datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče 
▪ místo trvalého pobytu uchazeče, kontaktní údaje 
▪ datum a podpis uchazeče 

K přihlášce přiložte:  
▪ úředně ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání 
▪ doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, ze kterého je 

patrný druh vykonávané práce a přesné časové vymezení 
▪ lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ředitele školy (ne starší než 3   
▪ měsíce)  
▪ strukturovaný životopis (a kontakty pro získání referencí) 
▪ písemnou koncepci řízení a dalšího rozvoje školy (maximálně 4 strany formátu A 4) 
▪ výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) 

Podání přihlášek: 

▪ Lhůta pro podání přihlášek končí 2. 3. 2022 v 17:00 hod 

▪ Přihlášky mohou být podávány písemně poštou na adresu město Doksy, náměstí Republiky 193, 472 01  

Doksy nebo osobně na podatelně MěÚ. Osobně je možno přihlášku podat v pracovních dnech pondělí, 

středa 8:00 – 11:30 hod a 12:30 – 17:00 hod, v úterý a čtvrtek 8:00 hod – 11:30 hod a 12:30 – 14:00 hod. 

▪ Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT – konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 

Mateřské školy Doksy Pražská 836 – příspěvková organizace“. 

 

Dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, 

upozorňujeme, že uchazeči mohou být hodnoceni i na základě doplňkového hodnocení – osobnostní diagnostika 

zajištěná externím dodavatelem, pokud bude v konkurzu využito. 

 

Kontaktní osoby:   Bc. Jana Strnková, referentka sociálních věcí a školství, tel: 487 882 417, 734 233 042 

   Ing. Eva Burešová, starostka, tel: 487 882 412, 773 800 281 

 

 

 

V Doksech dne 10. 1. 2022 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------- 

Ing. Eva Burešová, starostka 
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