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Obec Lety vyhlašuje dne 15.3. 2021 v souladu s vyhláškou č. 54/2005 a 107/2019 o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích 
 

konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa 
ŘEDITELE / ŘEDITELKY organizace zřizované obcí Lety: 

 
Mateřská škola Lety, okres Praha – západ, se sídlem, K Mateřské škole 507, 252 29 Lety, IČ 71005811. 
S účinností od 1. září 2022 Základní škola a Mateřská škola Lety, okres Praha – západ. 
 
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ky: 1. ledna 2022 (od září 2021 částečný úvazek) 
 
Požadavky:  

 vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 občanská a morální bezúhonnost 

 dobrý zdravotní stav 

 znalost školské problematiky a školských předpisů daného typu školy, školského zařízení 

 organizační a řídící schopnosti 

 přehled v současných výukových trendech a inovativní přístup 

 
Náležitosti ke konkursnímu řízení: 

 přihláška 

 ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení u vysokoškolského vzdělání) 

 přehled praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem 

 strukturovaný profesní životopis 

 nástin rozvoje školy v rozsahu max. čtyř stran 

 výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání 

 lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce 

 čestné prohlášení podle § 4 odst. 3) a osvědčení podle § 9 odst. 1) zákona Č. 451/1991 Sb., nebo 
doklad o jeho vyžádání (čestné prohlášení a lustrační osvědčení dle uvážení) 

 písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

 
Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte doporučeně do 10. května 2021 na adresu: 
 
Obecní úřad Lety, Na Návsi 160, 252 29 Lety u Dobřichovic, na obálku napište „Konkurs“.  
 
 
 

Ing. Barbora Tesařová v.r. 
      starostka obce  
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