
 
Obec Jindřichovice pod Smrkem 

čp. 245 
463 66 Jindřichovice pod Smrkem 

Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele  

Základní školy a mateřské školy Jindřichovice pod Smrkem, 
příspěvková organizace  

Obec Jindřichovice pod Smrkem 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 v y h l a š u j e  konkurz na obsazení funkce ředitele Základní školy a mateřské 
školy Jindřichovice pod Smrkem s nástupem do funkce k 1. září 2009 a  j m e n u j e  
konkurzní komisi ve složení: 

 
Ing. Petr Pávek předseda konkurzní komise, zástupce zřizovatele 
Jiřina Staščáková zástupce zřizovatele 
RNDr. Robert  Gamba vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu 

Libereckého kraje, zástupce KÚLK 
Mgr. Karel Bárta ředitel Libereckého inspektorátu, zástupce České školní inspekce 
Jindřich Novotný ředitel ZŠ Nové Město pod Smrkem, odborník v oblasti státní správy 
Jana Hyxová zástupce pedagogických pracovníků školy 
Ing. Vlk Zbyn ěk zástupce Školské rady 
 
Požadavky: Ukončené vzdělání a praxi podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických 
pracovnících  a o změně některých zákonů, znalost školských předpisů,  morální bezúhonnost.  

K přihlášce přiložte: Úředně ověřené kopie o dosaženém vzdělání, doklad o průběhu 
zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, potvrzení o zdravotní způsobilosti 
k výkonu funkce ředitele (ne starší než 3 měsíce), strukturovaný životopis, koncepci rozvoje 
školy (maximálně 4 strany formátu A 4), výpis z  rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, čestné 
prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další 
předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech  a organizacích ČR, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 
Přihlášky zasílejte nejpozději do  15. 2. 2009  na adresu: 

Obec Jindřichovice pod Smrkem, čp. 245, 463 66 Jindřichovice pod Smrkem.  Na obálku 
uveďte : „Konkurzní řízení – Základní a mateřská škola, Jindřichovice pod Smrkem“. 

Případné dotazy na t. č.: 482-360-367,605-268-017, e-mail: mistostarosta@jindrichovice.cz 
 
V Jindřichovicích pod Smrkem dne 29. 1. 2009. 

 
 Ing. Petr Pávek 

      starosta obce  Jindřichovice  pod Smrkem 


