
Město Bušt ěhrad 
Městský úřad Buštěhrad 
Hřebečská 660, 273 43 Bušt ěhrad, IČ: 00234214  
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Úřední hodiny: Po, St  8-12 a 13-17                                E-mail: meu@mestobustehrad.cz    
 

 

MĚSTO BUŠTĚHRAD 
okres Kladno 

Středočeský kraj 
 
 
 
vyhlašuje v souladu s §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle vyhlášky MŠMT č. 
54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích  konkurzní řízení na 
funkci 

 
 

ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Oty Pavla v Buštěhradě. 
 
 
Požadavky: 

- předpoklady pro výkon ředitele školy stanovené §5 zákona č. 563/2004 Sb., o 
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů  

- odborná kvalifikace, ukončené vysokoškolské vzdělání 
- délka praxe min. 4 roky  
- znalost problematiky řízení ve školství  
- organizační a řídící schopnosti 
- občanská a morální bezúhonnost 
- dobrý zdravotní stav. 

 
 
K přihlášce připojte: 

- ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní 
závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělání) 

- strukturovaný životopis 
- koncepci rozvoje Základní školy a Mateřské školy Oty Pavla v Buštěhradě (max. 5 

stran formátu A4) 
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání  
- originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ředitelky  
- čestné prohlášení podle §4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 
 
 
Nástup do funkce: 1. 8. 2006 
 
 
 



Město Buštěhrad nabízí:  
- platové ohodnocení podle platných předpisů  
- byt 3 + 1 od začátku r. 2007 v budově školy 
- samostatnou a tvořivou práci  
- možnost seberealizace a pracovního rozvoje  
- možnost dalšího vzdělávání   

 
 
Upozornění: do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky    
uchazečů se všemi úplnými požadovanými doklady doručené do 30. června 2006 do 12.00 
hodin na adresu: Městský úřad Buštěhrad, Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad v obálkách 
označených „NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ“. 
 
 
Bližší informace na: meu@mestobustehrad.cz nebo na telefonu 312250301.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jitka Leflerová 
starostka 

 
 
 
 
 
 
V Buštěhradě 13. června 2006  
  
 
 
  
 
 
   
 


