
Zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele! ředitelky
Mateřská škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž

se sídlem Kostelec u Holešova č.p. 232, 768 43 Kostelec u Holešova

konaného dne 8.4.202 1

podle ustanovení 6 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisích (dále jen „vyhláška“).

a) Úplné znění vyhlášeni konkursního řízeni:

Rada obce Kostelec ti Holešova ve smyslu ustanovení * 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., opřed-
školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozděj
ších předpisů, vyhlašuje

konkursní řízení

na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

Mateřská škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž
se sídleni Kostelec ti Holešova čp. 232. 768 43 Kostelec ti Holešova

Požadavky:

splněné předpoklady a odborná kvaliflkace pro výkon činnosti ředitele školy/školského zařízení
podle zákona č. 563/2004 Sb.. o pedagogických pracovnících a o zrněně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů;
znalost problematiky organizace. řízeni a financování ve školství a přislušných předpisů:

Náležitosti písemné přihlášky:

• formulaci, ze které vyplvne. že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na uvedené
vedoucí pracovní místo;

• jméno a příjmení uchazeče včetně titulu:
• datum narození uchazeče:
• místo trvalého pobytu uchazeče:
• korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu).

K písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie následujících do
kumentů:

• doklady o požadované odborné kvalifikaci (diplom a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom
a dodatek k diplomu; poznámka: ti mateřské školy popřípadě vysvědčení o maturitní
zkoušce);

• doklad o průhěl]u zaměstnání, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovního zařazení
(např. pracovní sin louvy. potvrzeni zaměstnavatelů);

• strukturovaný profesní životopis;
• koncepci dalšího rozvoje organizace (max. rozsah 3 stran formátu A4);
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky or

ganizace (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1.8.2021
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Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty doručte nejpozději do dne 8.3.2021 do 17 hodin na
adresu: Obecní úřad Kostelec u Holešova, Kostelec ti Holešova čp. 58, 768 43 Kostelec u Holešova.

Obálku označte slovy KONKURSNÍ ŘÍZENÍ — NEOTVÍRAT.

b) Datum a způsob vyhlášení:

Konkursní řízení bylo vyhlášeno v souladu s ustanovením * 3 vyhlášky, ato: (např.)
- na úřední desce obce Kostelec ti Holešova dne 1.2.2021;
- v týdeníku Kroměřížska
- v Učitelských novinách dne 10.2.2021
- na www.zkola.cz dne 12.2021

c) Seznam členů komise přítomných při konkursu:

Konkursní komise bylajmenována radou obce Kostelec ij Holešova dne t7.2.2020 v souladu s ustanovením 6
odst. t písm. c) vyhlášky ve složeni:

RNDr. Marcela Pospišilikoá určený zřizovatelem, předseda komise

Mgr Jindřich Surala určený zřizovatetem

Ing. Ilona Hrabcová určený krajským úřadem

PhDr. Ivana \‘yměwlová odborník určený Čši

Mgr. Dana Karmasinová odborník určený Čsl

Mgr. Pavla Dočekalová odborník určený Čšt

Zdeňka Zaviačičová pedagogický pracovník organizace

d) Seznam uchazečü, kteří se zúčastnili konkursu:
- Karla Danihelová
- Mgr. Magda Ondráčková

Marie Ševčíková

e) Usnesení komise o vhodnosti uchazečů podle 5 odst. 2 vyhlášky:

Hlasování členů komise o vhodnosti uchazečů pro vUson činnosti ředitele:

Výsledek

Jména účastníků konkursu hlasování
I 2 3 4 5 6 7

Karla Danihelová Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano ano

Mgr. Magda Ondráčková Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano ano

Marie Ševčíková Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano ano

Pozn.:
ano uchazeč je vhodný pro výkon činnosti ředitele
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lic uchazeč není vhodný pro výkon činnosti ředitele

Usnesení komise o vhodnosti uchazečů:
Konkursní komise se hlasováním usnesla, že pro výkon činnosti ředitele/ředitelky Základní škola, Kos
telec u Holešova, okres Kroměříž jsou vhodní všichni tři uchazeči.

1) Pořadí vhodných uchazečů u jednotlivých členů komise podle 5 odst. 3 vyhlášky:

Jména účastníků vhodných Hlasování jednotlivých členů komise — pořadí součet celkové
pro výkon činnosti i 2 3 4 5 6 7 umístění 2) pořadí

Karla Danihelová 3 3 3 3 3 3 3 15 3

Mgr. Magda Ondráčková 1 I I I I I 5 1

MarieŠevčíková 2 2 2 2 2 2 2 10 2

Pozn.:
1) I - nejvhodnější, 2- méně vhodný/á, atd.
2) jedno nejlepší ajedno nejhorší pořadí se nezapočítává

Výsledné pořadí uchazečů:
Na základě celkového vyhodnocení konkursu podle 5 odst. 5 vyhlášky je výsledné pořadí uchazečů
vhodných pro výkon činnosti ředitele/ředitelky Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž-
následující:

I. Mgr. Magda Ondráčková
2. Marie Sevčíková
3. Karla Danihelová

Výsledné pořadí uchazečů má pro zřizovatele doporučující charakter.

g) Doplňkové hodnocení:

Při konkursu nebylo použito doplňkové hodnocení.
(V případě, že doplňkové hodnocení bylo potíži/o, musí zápis o pri?hěhu konkursního řízení obsahovat i
informace O obsahu a průběhu doplňkového hodnocení a jeho hodnocení dle ustanovení 6 odst. 1
písm. g) vyhlášky.)

Vc smyslu ustanovení 6 odst. 2 vyhtášky předá tajemník konkursní komise bez zbytečného odkladu
zápis o průběhu konkursního řízení podepsaný všemi členy přítomnými u konkursu zřizovateli Obec
Kostelec u l-Iolešova.

V Kostelci u Holešova dne 8.4.2021
Zapsal Zdeněk Klesnil

Příloha:
Zápis zjednání konkursní komise ze dne 16.3.2021

Členové komise svým podpisem potvrzují, že konkurs proběhl v souladu splatnou vyhláškou a výsle
dek konkursu souhlasí s hlasováním členů komise.
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jméno podpis

RNDr. Marcela Pospíšilíková v.r.

Mgr Jindřich Surala v.r.

Ing. Ilona Hrabcová v.r.

PhDr. Ivana Vymětalová v.r.

Mgr. Dana Karmasinová v.r.

Mgr. Pavla Dočekalová v.r.

Zdeňka Zaviačičová v.r.

Podle ověřovací knihy: obecního úřadu Kostelec u Holešova

Pořadové číslo vidimace: 84/2021

Tato částečná kopie obsahující 4 strany souhlasí doslovně 5

předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je

prvopisem obsahujícím 4 strany.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje

viditelný zajišťovací prvek.

V Kostelci u Holešova dne 16. 6. 2021

Ověření provedl/a: Tomečková Gabriela


