
 

 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 36 

 DNE:   24. 2. 2020 JEDNACÍ ČÍSLO:  574/2020/ŠKSM 

 
NÁZEV: 
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 
Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, 
příspěvková organizace. 

ANOTACE: 
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní 
umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková 
organizace. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města schvaluje vyhlášení konkursního řízení v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,  
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích na obsazení vedoucího pracovního 
místa ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, 
Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace, se sídlem Doležalovo náměstí 4, 591 01 Žďár 
nad Sázavou. 
Rada města po projednání jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení 
vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár 
nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace, se sídlem Doležalovo náměstí 
4, 591 01 Žďár nad Sázavou v předloženém znění. 
Rada města odvolává ředitelku Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad 
Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace, se sídlem Doležalovo náměstí 4, 
591 01 Žďár nad Sázavou ke dni 31. 7. 2020 z důvodu vyhlášení konkursního řízení na obsazení 
vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad 
Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace, se sídlem Doležalovo náměstí 4, Žďár 
nad Sázavou. 

 
Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury, sportu a 
marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Oddělení projektů: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

Odbor školství, kultury, sportu a 
marketingu 

Předkládá:        

Mgr. Petr Sedlák 

 



Název materiálu:  
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 
Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, 
příspěvková organizace. 
 
Počet stran:      3 
 
Počet příloh: 2  
 
 
Popis 
Zřizovatel jmenuje v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení  
a konkursních komisích, konkursní komisi a jmenuje její členy včetně předsedy nejpozději 30 dní 
před konáním konkursního řízení.  
 
Dle novelizované vyhlášky č. 54/2005 Sb., § 2 odst. 3 jsou za členy konkursní komise jmenováni: 
 
a) dva členové určení zřizovatelem, 
b) jeden člen určený krajským úřadem, 
c) dva členové, kterými jsou odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle 
druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, personalista nebo psycholog, určení Českou 
školní inspekcí  
d) jeden člen, kterým je pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost 
školy, určený tajnou volbou pedagogické rady, v níž získá nadpoloviční většinu hlasů všech 
přítomných členů pedagogické rady, 
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 osoba pověřená zřizovatelem. Tajemník není členem komise. 
 
 
 

Předpokládaný časový harmonogram jednotlivých kroků konkursního řízení 

24. 2. 2020   materiál do RM - schválení a jmenování členů konkursní komise v RM a 
vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ředitelku ZUŠ Žďár nad Sázavou 

                                         
25. 2. 2020 vyvěšení vyhlášeného konkursního řízení na úřední desce MěÚ, webu 

města, webu KÚ Kraje Vysočina, Žďárském zpravodaji, facebooku             

25. 3. 2020   sejmutí z úřední desky  

26. 3. 2020  1. jednání konkursní komise (14.00 - 15.00 hod.), časový interval možno 
upravit podle počtu přihlášených uchazečů  

 
15. 4. 2020 2. jednání konkursní komise – vlastní konkurs, 13:00 – 14:00 hod., bude 

upraveno dle počtu přihlášených uchazečů, do 7 dnů oznámit písemně všem 
uchazečům konkursního řízení výsledné pořadí uchazečů 

 
20. 4. 2020 materiál do RM – předložení výsledného pořadí uchazečů (má pro 

zřizovatele doporučující charakter) 
 
 
 
 



Dopad do rozpočtu města 
Není dopad do rozpočtu města 
 
Geneze případu 
Není  
 
Návrh řešení 
Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, 
příspěvková organizace 
Odbor školství, kultury, sportu a marketingu předkládá radě města k projednání a ke schválení 
následující podklady: 
 

1. Vyhlášení konkursního řízení v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích na obsazení vedoucího pracovního místa 
ředitele/ředitelky  Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, 
Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace, se sídlem Doležalovo náměstí 4, 591 01 
Žďár nad Sázavou 

2. Jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení vedoucího 
pracovního místa ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad 
Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace, se sídlem Doležalovo náměstí 
4, 591 01 Žďár nad Sázavou. 

3. Odvolání ředitelky Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, 
Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace ke dni 31. 7. 2020 z důvodu vyhlášení 
konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní 
umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková 
organizace, se sídlem Doležalovo náměstí 4, 591 01 Žďár nad Sázavou. 

 
 

Doporučení předkladatele 
Rada města doporučuje schválit navržené řešení. 
 
 
Stanoviska  
Materiál byl projednán s místostarostou města Ing. Josefem Klementem a místostarostkou města 
Mgr. Ludmilou Řezníčkovou. 
 
 
Návrh usnesení  
 
Rada města schvaluje vyhlášení konkursního řízení v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,  
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích na obsazení vedoucího pracovního 
místa ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, 
Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace, se sídlem Doležalovo náměstí 4, 591 01 Žďár 
nad Sázavou. 
 
Rada města po projednání jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení 
vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár 
nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace, se sídlem Doležalovo náměstí 4, 
591 01 Žďár nad Sázavou v předloženém znění. 
 
Rada města odvolává ředitelku Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, 
Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace, se sídlem Doležalovo náměstí 4, 591 01 Žďár 
nad Sázavou ke dni 31. 7. 2020 z důvodu vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího 
pracovního místa ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, 
Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace, se sídlem Doležalovo náměstí 4, 591 01 Žďár nad 
Sázavou. 

 



 
 
 
Předseda konkursní komise:         Mgr. Ludmila Řezníčková, za zřizovatele  
 
Členové konkursní komise: 
     

a) člen určený zřizovatelem:   Ing. Josef Klement 
b) 1 člen určený krajským úřadem Kraje Vysočina: Mgr. Hana Koudelová 
c) 2 členové, kterými jsou odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství 

podle druhu a typu příslušné školy, personalista nebo psycholog: Mgr. Dana Fučíková 
(ředitelka ZUŠ Jihlava) a Lenka Meister (ředitelka ZUŠ Třešť) 

d) 1 člen, kterým je pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost 
školy:  Mgr. Pavel Schmidt 

e) školní inspektor České školní inspekce: Ing. Václav Čech 
 
 
Další odborníci s hlasem poradním, kteří nejsou členy komise: 
 
 
 
 
Tajemník komise: Bc. Ilona Machová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Rada města Žďáru nad Sázavou v souladu s § 166 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a 
konkursních komisích, v platném znění 
 

vyhlašuje konkursní řízení 
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 
Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, 
příspěvková organizace, se sídlem Doležalovo náměstí 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 

 
Požadavky:   
 
- předpoklady pro výkon činnosti ředitelky/ředitele školy a odborná kvalifikace podle zákona č. 

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, délka praxe 4 roky, 

- znalost školských předpisů, 
- občanská a morální bezúhonnost, 
- organizační a řídící schopnosti. 
 
Písemně zašlete:  
 
- přihlášku (uveďte jméno, příjmení, trvalé bydliště, kontaktní adresu, telefon, příp. e-mail), 
- úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní 

závěrečné zkoušce), 
- doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním 

zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního zařazení, 
- strukturovaný profesní životopis, 
- písemnou koncepci rozvoje a řízení školy v rozsahu 3 normostrany 
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele/ředitelky školského 

zařízení (ne starší 3 měsíců), 
- čestné prohlášení o plné svéprávnosti. 

 
 

Ke konkursnímu řízení zasílejte přihlášku doloženou kompletními doklady. Přihlášku, životopis, 
čestné prohlášení o plné svéprávnosti a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište. 
 
Ředitel/ředitelka školy bude jmenován/jmenována na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem 
do funkce 1. 8. 2020.  
 
Přihlášku s požadovanými doklady doručte do 25. března 2020 do 12:00 hodin. 
 
Adresa pro doručení: Městský úřad Žďár nad Sázavou, sekretariát starosty, Žižkova 227/1, 591 31 
Žďár nad Sázavou. Obálku označte: „Konkurs ZUŠ Žďár nad Sázavou – NEOTVÍRAT“. 
 
Informace ohledně přihlášky získáte u Mgr. Petra Sedláka, vedoucího odboru školství, kultury, 
sportu a marketingu MěÚ Žďár nad Sázavou, telefon 566 688 130.  
  
 
        Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r. 
                                                                                                       starosta města 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

Odvolání z vedoucího pracovního místa ředitele 

Rada města Žďár nad Sázavou v  souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení) a ustanovením § 166 odst. 
3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a na základě usnesení rady 
města č. 574/2020/ŠKSM, přijatým na její 36. schůzi dne 24. 2. 2020 

 
 

o d v o l á v á 
 

z vedoucího pracovního místa ředitelky 
Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, 

příspěvková organizace 
 

paní Mgr. Danu Foralovou, 
narozenou dne 27. 3. 1962, 

bytem Hlohová 1454/12, 591 01 Žďár nad Sázavou 
 

s účinností ke dni 31. 7. 2020. 

 

 

 

Odůvodnění: 

 Mgr. Dana Foralová je odvolána z důvodu vyhlášení konkursního řízení v souladu s § 166 odst. 3 
věty první školského zákona, o kterém rozhodla Rada města Žďár nad Sázavou usnesením č. 
574/2020/ŠKSM, přijatým na její 36. schůzi dne 24. 2. 2020.  

 

 

 
 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 
 
 
 
         Ing. Martin Mrkos, ACCA 
             starosta města 
 
 
Převzala dne: 
 


