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Popis 
Město Žďár nad Sázavou připravuje vyhlášení konkursního řízení  na obsazení pracovního místa 
ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 a na 
obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola Žďár nad Sázavou, 
příspěvková organizace. Vzhledem k připravovanému konkursnímu řízení předkládáme radě 
pouze informativní materiál ke konkursnímu řízení, protože informace nelze předem zveřejňovat.  
 
Zřizovatel sestavuje v  souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení  
a konkursních komisích konkursní komise a jmenuje její členy včetně předsedy a to nejpozději 30 
dní před konáním konkursního řízení.  
 
Dle § 2 vyhlášky 54/2005 Sb., odst. 3 jsou za členy konkursní komise jmenováni: 
 
a) dva členové určení zřizovatelem, 
b) jeden člen určený ředitelem krajského úřadu,  
c) jeden člen, kterým je odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství     
    podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, 
d) jeden člen, kterým je pedagogický pracovník, příslušné právnické osoby vykonávající 
    činnost školy, 
e) jeden člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce, a 
f)  jeden člen, kterým je člen školské rady, je-li zřízena. 
 
Zřizovatel, popřípadě komise se souhlasem zřizovatele může přizvat k jednání komise v případě 
potřeby další odborníky s hlasem poradním, kteří nejsou členy komise. 
 
Funkci tajemníka komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise, 
vykonává zaměstnanec zřizovatele. Tajemník není členem komise. 
 
 
Základní informace k průběhu konkursního řízení ve školách podle vyhlášky  
č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích. 
 

 vyhlášení konkursního řízení v RM, současně by v téže RM měli být jmenovitě schváleni 
členové konkursní komise (zástupce ČŠI, KÚ, jiné ZŠ, MŠ, 2 zástupci zřizovatele) 
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
komisích je třeba počítat s časovým prostorem minimálně 2 a půl měsíce  

 po schválení vyhlášení konkursního řízení (dále jen KŘ) musí být dle vyhlášky  
o konkursech vyvěšena vyhlášená výběrová řízení minimálně 3 týdny (až měsíc)   

 po uplynutí termínu vyvěšení KŘ se sejde konkursní komise (dále jen KK) ke svému  
1. jednání, kde je projednáváno představení členů KK, podepíší se prohlášení  
o mlčenlivosti, proběhne kontrola vyhlášení KŘ a otevírání obálek, komise posoudí, zda 
přihlášky vyhovují požadavkům, navrhne se postup u KŘ (řízený rozhovor, znalostní test, 
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písemný test), stanoví se způsob pořadí uchazečů u KŘ, stanoví se termín 2. schůzky KK 
tj. termín vlastního KŘ 

 po prvním jednání KK vyhlašovatel nejpozději 14 dnů před konáním konkursu rozešle 
pozvánky zájemcům ke KŘ - k vlastnímu konkursu 

 2. jednání KK = vlastní konkurs, komise posoudí vhodnost uchazečů na základě přihlášky  
a řízeného rozhovoru, posouzení správnosti doložených dokumentů a přihlášek uchazečů  

 v případě vyřazení některého z uchazečů z konkursního řízení je nutné vyřazení uchazečů  
schválit v radě města  (Vyhláška § 4, odst. 4) 

 po vyhodnocení výsledků KŘ předseda komise oznámí přítomným výsledek KŘ, který má 
pro zřizovatele doporučující charakter – zřizovatel musí ředitele do funkce jmenovat 
usnesením 

 výsledné pořadí uchazečů bude předloženo radě města k jejímu schválení 
 i po vyhlášení výsledků konkursního řízení na místo ředitele příspěvkové organizace bude 

stávající ředitel organizace ve vedoucí funkci do ……   

 
Geneze případu 
Není     
 
Návrh řešení 
Projednat v radě města informace a postup kroků o připravovaném vyhlášení konkursních řízení 
na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad 
Sázavou, Komenského 6 a na obsazení pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy Žďár nad 
Sázavou, příspěvkové organizace. 
 
Doporučení předkladatele 
Projednat v radě města připravované kroky, které vedou k vyhlášení konkursního řízení na 
obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Komenského 6 a na obsazení pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy Žďár nad Sázavou, 
příspěvkové organizace v obecné rovině. 
 
Návrh usnesení: 
Rada města bere na vědomí informace o připravovaném vyhlášení konkursních řízení na 
obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní školy Žďár nad Sázavou, 
Komenského 6 a vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Mateřské 
školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.  
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích. 
 
Stanoviska  
Materiál byl projednán s místostarostou města. 
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54/2005 Sb. 

VYHLASKA 
ze dne 26. !edna 2005 

0 nalei:itostech konkursniho i'izeni a konkursnich komisfch 

Ministerstvo Skolstvi, m!i3.dei:e a teJovYchovy stanovl pod!e § 166 od~ ~ zakona ~ §§jj_?_Q_Q_4 S_i_L o pfedSkolnim, zi3.kladnfm, stfednim, 
vySSim odbornem a jinem vzdelavanr (SkalskY zakon): 

Sestavovimi a sloZeni konkursnich komisf 

§ 1 

(1) Pfedsedu a da!Si Cleny konkursni komise (dale jen "komise") pro posuzovanr uchazeCU o jmenovani do funkce feditele Skolske 
pravnicke osoby nebo fedite!e pi'ispevkove organizace vykonavajicl Cinnost Skoly nebo Skolsk€ho zai'izeni (dille jen "pravnicka osoba 
vykonavajfci Cinnost Skoly") jmenuje nejpozdE!ji 30 dnf pfed konanfm konkursniho i'izeni (d81e jen "konkurs") zfizovatel pffslusne pravnicke 
osoby vykonavajfcf dnnost Skoly (dale jen "zfizovatel"), pro kterou se konkurs kona. 

(2) Funkci tajemnika komise, kter)' organizacne a administrativne zabezpeCuje jedn8nf komise, vykonava zamestnanec zfizovatele. 
Tajemnfk nenf Clenem komise. 

(3) Pokud den komise pfestane svou funkci vykonavat,zfizovateljej odvola a jmenuje ~oveho.tlena komise. 

§2 

(1) Cleny komise jsou v pfipade konkursu na funkci feditele pravnick8 osoby vykonavajfci Cinnost Skoly zfizovane Ministerstvem 
Skolstvi, mladeZe a telovYchovy1) jmenov8ni: 

a) jeden Clen urCenY zfizovatelem, 

b) jeden Glen urCenY obci podle sid!a pfisluSne pr8vnicke osoby vykonavajici Ginnost Skoly, 

c) dva Clenove, kter)'mi jsou odbornicl v oblasti statni spravy, organizace a fizeni ve Skolstvf podle druhu a typu pfisluSne Skoly nebo 
Skolsk8ho zafizenf, 

d) jeden Glen, kter)rm je pedagog ickY pracovnfk2) pffsluSne pravnicke osoby vykonavajici Cinnost Skoly, 

e) jeden Glen, kter)rmje Skolnf inspektorCeske Skolni inspekce, a 

f) jed en Clen, kterYm je Clen Skolske rady,3) je~li zfizena. 

(2) Cleny komise jsou v pflpade konkursu na funkci fedite!e pravnicke osoby vykonavajicf Cinnost Skoly zi'izovane krajem4) jmenovani: 

a) dva Clenove urCeni zfizovatelem, 

b) jeden Clen urCenY feditelem krajsk8ho Ufadu, 

c) jeden Glen, kter)rm je odbornik v oblasti stc'itnf sprclvy, organizace a rizeni ve Skolstvf podle druhu a typu pffsluSne Skoly nebo 
Skolsk8ho zai'izeni, 

d) jeden Clen, kterYm je pedagog ickY pracovnik2) pi'isluSne pravnlcke osoby vykonavajfci Cinnost Skoly, 

e) jeden Glen, kter)rm je Sko!ni inspektor Geske Skolni inspekce, a 

f) jeden tren, kter)rmje Glen Skolsk8 rady,3) je~li zfizena. 

(3) Creny komise jsou v pfipade konkursu na funkci feditele pravnicke osoby vykonavajici Cinnost Skoly zfizovane obci nebo 
dobrovolnym svazkem obcf4) jmenovclnl: 

a) dva Clenove urCeni zfizovatelem, 

b) jeden Glen urGenY feditelem krajskeho Ufadu, 

c) jeden Glen, kter)rm je odbornfk v oblasti statni spravy, organizace a l'fzeni v oblasti Skolstvi podle druhu a typu pfislusne Skoly nebo 
Skolsk8ho zaffzeni, 

d) jeden Glen, kterYm je pedagog ickY pracovnfk2) pfisluSne pravnicke osoby vykonavajicf tinnost Skoly, 

e) jeden Glen, kter)'m je Skolnl inspektor Geske Sko!nl inspekce, a 

f) jeden den, kterYmje C!en Skolsk8 rady,3) je~li zffzena. 

(4) V pffpade prclvnicke osoby vykonavajlcl pouze Cinnost Skolsk8ho zafizenl, ve ktere nejsou pedagogiCti pracovnicf,2) zl'izovatel 
jmenuje G!enem komise jineho zamestnance teto pravnicke osoby. 

(5) Zi'izovatel, popfipade komise se souhlasem zfizovatele mUZe pfizvat k jednclnf komise v pf!pade potfeby daiSi odborniky s h!asem 
poradnfm, kteff nejsou C!eny komise. 

(6) Jmenovat komisi bez pedagogickeho pracovnfka2) pfis!usne pravnicke osoby vykonavajici Cinnost Skoly nebo jineho zamestnance 
podle odstavc©: 1 Jze: 

a) u pravnicke osoby, ktera vykonava pouze Cinnost z:3k!adnf Skoly, ktera nema ~Sechny' roCnikyS} a ve ktere se vSichni pedagogiCti 
pracovnici2) hlc3.si do konkursu, 

b) u pravnicke osoby, ktera vykonava pouze Cinnost matefske Sko!y nebo Skolsk8ho zafizenf, ve kterYch se vSichni pedagogittf 
pracovnici2) hl:3sf do konkursu, 

c) u nove zfizovane pr:3vnicke osoby vykonavajici Cinnost Sko!y, nebo 

d) pfi sp!ynuti nebo slouCeni pr:3vnickYch osob vykonavajicich Cinnost Skoly. 
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NilleZitosti vyhlaSenikonkursu a Cinnost komise 

§3 

Zfizovatel na Ufedni desce nebo jinYm zpUsobem v mfste obvykiYm oznclmf: 

a) nazev funkce a pravnicke osoby vykonavajfci Cinnost Skoly, kde ma byt funkce vykonavana, 

b) pfedpoklady pro vjkon dane funkce stanovene zvlci:Stnim pravnim pfedpisem,6) 

c) nclzev a adresu zfizovatele, na kterou se doruCujf pi'ihlciSky, 

d) obsahove naleZitosti pfihlil:Sky a termin jejiho podr.inf. 

§4 

(1) Komise zahaji svou Cinnost bezodkladne po svem jmenovclni zfizovate!em. 

(2) Jedn8:nf komise je nevefejne. 

{3) Komise je schopna se usna.Set, pokud je pfitomno alesporl pet ClenU komise vCetne pfedsedy. 

(4) Komise posoudf, zda pfihi.3Sky vyhovujf poi:adavkUm uvedenYm v § ~ pfsm. Ql a Ql, a usnese se, zda uchazeCi budou podrobeni 
testu prokazujicimu znalost problematiky v oblasti, ve ktere budou vykonavat svoji funkci (d8.1e jen "znalostni test"}, a d8.le navrhne 
zfizovateli vyfazeni uchazeCU, ktefi nesplnili podminky stanovene v § ~ pism. !22. nebo Q}. PfihlciSku podanou po terminu stanovenem 
podle § ~ pism. Q2 vrati pfedseda komise zpet uchazeCi bez daiSiho projedncinf s uvedenim dUvodu vraceni. 

(5) Komise ode§le doporuCenou zasilkou s dodejkou na adresu uvedenou uchazeCem nejpozdl§ji 14 dni pfed dnem konanf konkursu 
pozvc'!nku ke konkursu, v ni.Zje uvedeno misto, datum a hodina konc'!nf konkursu. 

§5 

(1) Komise posuzuje vhodnost uchazeCe pro vYkon funkce na z8.klade pfihi8.Sky a ffzeneho r~)Zhovoru trvajiciho nejmene 15 minut a 
nejd81e 60 minut. Po ukonCenf fizenych rozhovorO si komise vyZada od odbornfkO pfizvanYch podle § .f. odst. §. odborna vyj8.dfeni. 
UchazeCi mohou bYt dale hodnoceni na zaklade znalostniho testu trvajlclho nejvyse 60 minut. Otazky znalostniho testu, krit8ria a 
podmfnky hodnoceni tohoto testu stanovf komise. S temito kriterii a podmfnkami komise uchazeCe seznc'!mf pfed zaCatkem testu. 

(2) Na z8.klade pfih1<3Sky, fizeneho rozhovoru, popfipade dosavadnich vYsledkO uchazeCe zejmena v jeho funkcich v oblasti Skolstvf, 
mladeZe a telovychovy, znalostniho testu a vyjadfeni odbornikO podle odstavce 1 se komise usnasr hlasovcinfm o vhodnosti uchazeCe. 
Vhodnym uchazeCem je takovy uchazeC, kter)' ziskal nadpoloviCni poCet kladnYch hlasO pfitomnych ClenU komise. V pfipade rovnosti 
hlasU rozhoduje hlas pfedsedy komise. · 

(3) V pfipade, i:e se komise usnesla na zc'!klade odstavce 2, i:e pro vYkon funkce jsou vhodni dva a vice uchazeCU, sestavi nclsledne 
kai:dY Clen komise vlastni pofadi techto uchazeCO, a to od nejvhodnE!jSiho po nejmene vhodneho uchazeCe. Pofadi uchazeCU pfedaji 
vSichni Clenove komise pfedsedovi komise. 

(4) Pfedseda komise po obdri:enf pofadi uchazeCO podle odstavce ~ za UCasti vSech pi'itomnych ClenU komise provede celkove 
vyhodnocenf konkursu zpUsobem uvedenYm v odstavci§. a urCi vysledne pofadi uchazeCO. 

(5) Prvnim v pofadi se stava uchazeC s nejnii:Sfm souCtem umfsteni podle pofadf jednotlivYch ClenU komise, pfiCemi:jedno nejlepSf a 
jedno nejhorSi hodnocenf kai:d8ho z uchazeCU se nezapoCitava. V pffpade rovnosti nejnii:Sfho souCtu umfsteni vice uchazeCU se stava 
prvnim v pofadi uchazeC, kter)' zfskal nejvfce prvnfch mist. Jewli takto hodnoceno vice uchazeCU, je rozhodujici umisteni uchazeCe v 
pofadi pfedsedy komise. Obdobne se postupuje pfi urCeni vYsledn8ho pofadf daiSich uchazeCU. 

(6) Po vyhodnoceni konkursu pfedseda komise za pfitomnosti ClenU komise vyhlc3sf bez zbyteCn8ho odkladu vysledne pofadi 
pfftomnYm uchazeCUm. UchazeCi budou pfedsedou komise vyrozumeni o vYsledneni pofadt te.z pisemnou formou, a to do 7 dnU od 
vyhJaseni vYsledn€ho pofadi uchazeCU. VYsledne pofadi uchazeCU ma pro zfizovatele doporuCujfci charakter. 

§6 

(1) 0 prUbehu konkursu poi'izuje tajemnik komise zapis, ktel}' obsahuje: 

a) Uplne znenr vyhi<3Seni konkursu, 

b) datum a zpUsob vyhtaseni konkursu, 

c) seznam ClenU komise pi'itomnych pfi konkursu, 

d) seznam uchazeCU, 

e) usnesenf komise o vhodnosti uchazeCe s uvedenim, zda: 
1. pro vykon funkce neni vhodnY i:<3dnY uchazeC, 
2. pro vYkon funkce je vhodny jeden z uchazeCU, nebo 
3. pro vykon funkce jsou vhodni dva nebo vice uchazeCU, 

f) pofadi uchazeCU u jednotlivYch ClenU komise podle § §. odst. ~ a doklad o vYslednem poi'adi uchazeCU podle §. §. odst. _1, u nich.Z se 
komise usnesla na zaklade §. §. odst. ;?_, i:e jsou vhodni pro v}'kon funkce, 

g) otazky znalostniho testu a jeho vyhodnocenf v pfipade, i:e byl poui:it. 

(2) Pfedseda komise pi'eda zfizovateli bez zbyteCneho odkladu zapis podepsany vSemi C!eny komise, ktefi byli pfitomni u konkursu. V 
pflpad€ odmitnuti podpisu zapisu Clenem komise se do zapisu uvede dUvod odmitnutf. 
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Pfechodnil a zavereCna ustanoveni 

§7 

Konkursy vyhlfiSen€ pfed nabytfm UCinnosti teto vyhi<3Sky se dokonCi podle dosavadnfch pravnich pfedpisU. 

§8 

ZruSuje se vyhi8Ska C. 72/2003 Sb., a sestavovani konkursnich komlsi a pravidlech jejich c·~nnosti ph konkursnim l'izeni na vybrane 
funkce v oblasti SkolstvL 

§9 

Tate vyhi8.Ska nab)iva UCinnosti dnem jejfho vyhi<3Seni. 

Ministryne: 

JUDr. Buzkova v. r. 

1) § § odst. 2 L.$kona ~ §_61/2004 Sb., o pfedSkolnfm, zilkladnim, strednfm, vySSim odbornem a jinem vzdi§lilv.3ni (Skalsky zakon). 

2) §.?. ;:-:akona 9..,. 563/2QQ1. Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zmene nekter)rch zakonU. 

3) § 167 a 168 Skolsk€ho zilkona. 

4) § .§ odst 1 Skolskeho zakona. 

5) § .1§ od~. 2 Skolskeho zakona. 

6) Zc:ikon C. 56312004 §JL 
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