
 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 39 
 DNE: 4. 4. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO:   583/2016/ŠKS 

NÁZEV:  
Návrh na vyřazení uchazečů z konkursního řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele/ky PO MŠ ve Žďáře nad Sázavou 

 
ANOTACE: 
Návrh na vyřazení uchazečů z konkursního řízení obsazení pracovního místa ředitele/ky PO MŠ 
ve Žďáře nad Sázavou z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů.  

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích, v y ř a z u j e  na návrh konkursní komise dvě 
uchazečky uvedené uvnitř předkládaného materiálu z konkursního řízení na obsazení pracovního 
místa ředitele/ky Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace z důvodu nesplnění 
podmínek konkursního řízení. 
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Název materiálu:   Návrh na vyřazení uchazečů z konkursního řízení na ředitele/ku PO MŠ  
ve Žďáře nad Sázavou  

  
Počet stran:      16 
Počet příloh:   12 
 
Popis:  
Město Žďár nad Sázavou vypsalo konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky 
příspěvkové organizace Mateřské školy ve Žďáře nad Sázavou. První jednání komise proběhlo 
dne 17. 3. 2016. V souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení, dle § 4, 
odstavce 4, komise posoudila, zda uchazečky splnily požadavky uvedené pro výkon funkce 
ředitele mateřské školy. Na návrh členů konkursní komise byly dvě uchazečky vyzvány k doložení 
chybějících dokladů k posouzení splnění podmínky odborné kvalifikace do 1. 4. 2016.  
   
Členové konkursní komise posoudili po vzájemné dohodě e-mailem doručené doložené doklady  
M. N. a M. U. Tyto uchazečky navrhla konkursní komise na vyřazení z konkursního řízení z důvodu 
nesplnění odborné kvalifikace podle § 6 zákona č. 563/2004. Sb. 
Návrh členů konkursní komise na vyřazení uchazeček na vedoucí pracovní místo ředitele/ky 
Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace proto předkládáme k projednání do 
rady města. 
 
 
Návrh členů konkursní komise pro zřizovatele PO MŠ na vyřazení uchazeček z konkursního řízení:  
 
 

1. M. N. 
2. M. U. 

 
 
Doporučení předkladatele 
Schválit navržené usnesení. 
 
Návrh usnesení  
Rada města v souladu v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 vyhlášky č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v y ř a z u j e  na návrh konkursní 
komise dvě uchazečky uvedené uvnitř předkládaného materiálu z konkursního řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace z důvodu 
nesplnění podmínek konkursního řízení. 
 
Stanoviska  
Materiál byl projednán s místostarostou J.K. 

 
 
 
 

Vzhledem k osobním údajům a citlivým informacím nejsou v tomto materiálu bez osobních 
údajů doloženy přílohy – vyjádření členů konkursní komise k vyřazení dvou uchazeček.   
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54/2005 Sb. 

VYHLASKA 
ze dne 26. !edna 2005 

0 nalezitostech konkursniho i'izeni a konkursnich komisich 

Ministerstvo skolstvi, mladeze a tE~Iovychovy stanovi podle 
vyssim odbornem a jinem vzdelavani (skolsky zakon): 

2 ;o:_;jlsr2m~ <';, ;l.E3Ji20Q.'191L o predskolnim, zakladnim, strednim, 

Sestavovani a slozeni konkursnich komisi 

§ 1 

(1) Predsedu a dalsi cleny konkursni komise (dale jen "komise") pro posuzovani uchazecu o jmenovani do funkce reditele skolske 
pravnicke osoby nebo reditele prispevkove organizace vykonavajici cinnost skoly nebo skolskeho zarizeni (dale jen "pravnicka osoba 
vykonavajici cinnost skoly") jmenuje nejpozdeji 30 dni pred konanim konkursniho rizeni (dale jen "konkurs") zrizovatel pfislusne pravnicke 
osoby vykonavajici cinnost skoly (dale jen "zrizovatel"), pro kterou se konkurs kona, 

(2) Funkci tajemnika komise, ktery organizacne a administrativne zabezpecuje jednani komise, vykonava zamestnanec zrizovatele. 
Tajemnik neni clenem komise. 

(3) Pokud Glen komise pfestane SVOU funkci vykonavat, zrizovatel jej odvola a jmenuje noveho elena komise . 

§2 

(1) Gleny komise jsou v pripade konkursu na funkci reditele pravnicke osoby vykonavajici cinnost skoly zrizovane Ministerstvem 
skolstvi, mladeze a telovychovy1) jmenovani: 

a) jeden clen urceny zrizovatelem, 

b) jeden clen urceny obci podle sidla prislusne pravnicke osoby vykonavajici cinnost skoly, 

c) dva clenove, kterymi jsou odbornici v oblasti statni spravy, organizace a rizeni ve skolstvi podle druhu a typu prislusne skoly nebo 
skolskeho zarizeni, 

d) jeden clen, kterym je pedagog icky pracovnik2) prislusne pravnicke osoby vykonavajici cinnost skoly, 

e) jed en clen, kterym je skolni inspektor Geske skolni inspekce, a 

f) jeden clen, kterym je clen skolske rady,3) je-li zrizena 

(2) Gleny komise jsou v pripade konkursu na funkci reditele pravnicke osoby vykonavajici cinnost skoly zrizovane krajem4) jmenovani: 

a) dva clenove urceni zrizovatelem, 

b) jeden clen urceny reditelem krajskeho uradu, 

c) jeden clen, kterym je odbornik v oblasti statni spravy, organizace a rizeni ve skolstvi podle druhu a typu prislusne skoly nebo 
skolskeho zarizeni, 

d) jed en clen, kterym je pedagog icky pracovnik2l prislusne pravnicke osoby vykonavajici cinnost skoly, 

e) jed en clen, kterym je skolni inspektor Geske skolni inspekce, a 

f) jeden clen, kterym je clen skolske rady,3) je-li zrizena . 

(3) Gleny komise jsou v pripade konkursu na funkci reditele pravnicke osoby vykonavajici cinnost skoly zrizovane obci nebo 
dobrovolnym svazkem obci4) jmenovani: 

a) dva clenove urceni zrizovatelem, 

b) jeden clen urceny reditelem krajskeho uradu, 

c) jeden clen, kterym je odbornik v oblasti statni spravy, organizace a rizeni v oblasti skolstvi podle druhu a typu prislusne skoly nebo 
skolskeho zarizeni, 

d) jeden clen, kterym je pedagog icky pracovnik2) prislusne pravnicke osoby vykonavajici cinnost skoly, 

e) jed en clen, kterym je skolni inspektor Geske skolni inspekce, a 

f) jeden clen, kterym je clen skolske rady,3) je-li zrizena . 

(4) V pripade pravnicke osoby vykonavajici pouze cinnost skolskeho zarizeni, ve ktere nejsou pedagogicti pracovnici,2) zrizovatel 
jmenuje clenem komise jineho zamestnance teto pravnicke osoby_ 

(5) Zrizovatel, popfipade komise se souhlasem zrizovatele muze prizvat k jednani komise v pripade potreby dalsi odborniky s hlasem 
poradnim, kteri nejsou cleny komise. 

(6) Jmenovat komisi bez pedagogickeho pracovnika2) prislusne pravnicke osoby vykonavajici cinnost skoly nebo jineho zamestnance 
podle _ ;;~~.:e 1 1ze: 

a) u pravnicke osoby, ktera vykonava pouze cinnost zakladni skoly, ktera nema vsechny rocniky5) a ve ktere se vsichni pedagogicti 
pracovnici2) hlasi do konkursu, 

b) u pravnicke osoby, ktera vykonava pouze cinnost materske skoly nebo skolskeho zarizeni, ve kterych se vsichni pedagogicti 
pracovnici2) hlasi do konkursu, 

c) u nove zrizovane pravnicke osoby vykonavajici cinnost skoly, nebo 

d) pri splynuti nebo slouceni pravnickych osob vykonavajicich cinnost skoly. 
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Nalezitosti vyhlaseni konkursu a cinnost komise 

§3 

Zrizovatel na uredni desce nebo jinym zpusobem v miste obvyklym ozmimi: 

a) mizev funkce a pravnicke osoby vykonavajici cinnost skoly, kde rna byt funkce vykonavana, 

b) predpoklady pro vykon dane funkce stanovene zvlastnim pravnim predpisem,6J 

c) nazev a adresu zrizovatele, na kterou se dorucuji prihlasky, 

d) obsahove nalezitosti prihlasky a termin jejiho podan i. 

§4 

(1) Komise zahaji SVOU cinnost bezodkladne po svem jmenovani zrizovatelem. 

(2) Jednani komise je neverejne. 

(3) Komise je schopna se usnaset, pokud je pritomno alespori pet clenu komise vcetne predsedy. 

(4) Komise posoudi, zda prihlasky vyhovuji pozadavkum uvedenym v § ;1 EL§!!J !?) a <Jj, a usnese se , zda uchazeci budou podrobeni 
testu prokazujicimu znalost problematiky v oblasti, ve ktere budou vykonavat svoji funkci (dale jen "znalostni test"), a dale navrhne 
z.rizovatell vyfazeni uchazecu, kteri nesplnill podminky stanovene v § .:2 J2i.?JIL 1'} nebo ~ij . Prihlasku podanou po termlnu stanovenem 
podle §.}pi sm. ill vrati predseda komise zpet uchazeci bez dalsiho projednani s uvedenim duvodu vracen i. 

(5) Komise odesle doporucenou zasilkou s dodejkou na adresu uvedenou uchazecem nejpozdeji 14 dni pred dnem konani konkursu 
pozvanku ke konkursu, v nizje uvedeno misto , datum a hodina konanl konkursu. 

§5 

(1) Komise posuzuje vhodnost uchazece pro vykon funkce na zaklade prihlasky a fizeneho rozhovoru trvajiciho nejmene 15 minut a 
nejdele 60 minut. Po ukonceni rizenych rozhovoru si komise vyzada od odborniku pfizvanych podle §. f. "-'l~ 2 odborna vyjadren i. 
Uchazeci mohou byt dale hodnoceni na zaklade znalostniho testu trvajiciho nejvyse 60 minut, Otazky znalostniho testu, kriteria a 
podminky hodnoceni tohoto testu stanovi komise. S temito kriterii a podminkami komise uchazece seznami pred zacatkem testu. 

(2) Na zaklade pfihlasky, rizeneho rozhovoru, popripade dosavadnich vysledku uchazece zejmena v jeho funkcich v oblasti skolstvi, 
mladeze a telovychovy, znalostniho testu a vyjadreni odborniku podle !llis:!......!£L .J. se komise usnasi hlasovanim o vhodnosti uchazece. 
Vhodnym uchazecem je takovy uchazec. kter')l ziskal nadpolovicni pocet kladnych hlasu pfitomnych clenu komise. V pripade rovnosti 
hlasu rozhoduje hlas pfedsedy komise. 

(3) V pfipade, ze se komise usnesla na zaklade Q!ist;,·r:,;, ~. ze pro vykon funkce jsou vhodni dva a vice uchazecu, sestavi misledne 
kazdy clen komise vlastni pofadi techto uchazecu, a to od nejvhodnejsiho po nejmene vhodneho uchazece. Pofadi uchazecu predaji 
vsichni clenove komise predsedovi komise. 

(4) Pfedseda komise po obdrzeni pofadi uchazecu podle <KI;, ~ za ucasti vsech pritomnych clenu komise provede celkove 
vyhodnoceni konkursu zpusobem uvedenym v •. ,(L,:t~J_y,;;[ (i a urci vysledne pofadi uchazecu . 

(5) Prvnim v poradi se stava uchazec s nejnizsim souctem umisteni podle poradi jednotlivych clenu komise. pricemz jedno nejlepsi a 
jedno nejhorsi hodnoceni kazdeho z uchazecu se nezapocitava. V pripade rovnosti nejnizsiho souctu umisteni vice uchazecu se stava 
prvnim v poradi uchazec, kter')l ziskal nejvice prvnich mist. Je-li takto hodnoceno vice uchazecu, je rozhodujici umisteni uchazece v 
poradi predsedy komise. Obdobne se postupuje pri urceni vysledneho poradi dalsich uchazecu. 

(6) Po vyhodnoceni konkursu predseda komise za pritomnosti clenu komise vyhlasi bez zbytecneho odkladu v')lsledne poradi 
pritomnym uchazecum. Uchazeci budou predsedou komise vyrozumeni o vyslednem poradi tez pisemnou formou, a to do 7 dnu od 
vyhlaseni vysledneho poradi uchazecu. Vysledne poradi uchazecu rna pro zrizovatele doporucujici charakter. 

§6 

(1) 0 prubehu konkursu porizuje tajemnik komise zapis, kter')l obsahuje: 

a) uplne zneni vyhlaseni konkursu. 

b) datum a zpusob vyhlaseni konkursu, 

c) seznam C:lenu komise pritomnych pri konkursu, 

d) seznam uchazecu, 

e) usneseni komise o vhodnosti uchazece s uvedenim, zda : 
1. pro vykon funkce neni vhodny zadny uchazec, 
2. pro vykon funkce je vhodny jed en z uchazecu, nebo 
3. pro vykon funkce jsou vhodni dva nebo vice uchazecu, 

f) poradi uchazecu u jednotliv')lch clenu komise podle §. 5: 9..\J.?t .:;_ a doklad o vyslednem poradi uchazecu podle .§. 5: odsL :1. u nichz se 
komise usnesla na zaklade § [l grJ5.l £, ze jsou vhodni pro vykon funkce, 

g) otazky znalostniho testu a jeho vyhodnoceni v pripade, ze byl pouzit. 

(2) Predseda komise preda zfizovateli bez zbytecneho odkladu zapis podepsany vsemi cleny komise, kterl byli pritomni u konkursu . V 
pripade odmitnuti podpisu zapisu clenem komise se do zapisu uvede duvod odmitnuti. 
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Pi'echodna a zaverecna ustanoveni 

§7 

Kenkursy vyhlasene pfed nabytim ucinnesti tete vyhlasky se dokonci pedle desavadnich pravnich pfedpisu. 

§ 8 

Zrusuje se vyhlaska c. 72/2003 §tL e sestavovani konkursnich komisi a pravidlech jejich cinnosti pfi kenkursnim fizeni na vybrane 
funkce v oblasti skelstvi. 

§9 

Tate vyhlaska nabyva ucinnesti dnem jejihe vyhlaseni. 

Ministryne: 

JUDr. Buzkeva v. r. 

1) §. !i oclst. ;?. zilkona s 5Ci1 i2004 Sb .. o predskolnim, zakladnim , strednim, vyssim odbornem a jinem vzdelavimi (skolsky zakon). 

2) §I zakona ~ 56312004 So., o pedagogickych pracovnicich a o zmene nekter'{ch zakonu 

3) §. 167 a 168 skolskeho zakona. 

4) § !i mist. 1 skolskeho zakona 

5) § ±§ oclst. g skolskeho zakona. 

6) Zakon c. 563!2004 Sb. 
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