
Rezignace stávající ředitelky ke dni 31. 1. 2017 
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Ing. Stanislav Poleník, referent odboru MOŠ 

PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí odboru MOŠ 

 

MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky 

 

 

 

 

Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní 

školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace 

 



Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  bere  na  vědomí  

1. rezignaci Mgr. Jany Linhartové na funkci ředitelky Základní školy Ústí 

nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace k 31. 1. 2017 

 

B )  děkuje  

1. Mgr. Janě Linhartové, ředitelce Základní školy Ústí nad Labem, 

Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace 

a) za její dlouholetou výchovnou, pedagogickou a řídící činnost ve 

školství 

 

C )  vy hlašuje  

1. konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 

Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové 

organizace 

 

D )  schva luje  

1. znění inzerátu konkursního řízení dle přílohy usnesení 

 

E )  jmenuje  

1. komisi pro konkursní řízení na ředitele Základní školy Ústí nad Labem, 

Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace, ve složení: 

    Předseda:  MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky  

               Členové:   PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

   Mgr. Michal Ševcovic, státní správa ve školství 

Mgr. Vladimír Slavík, Krajský úřad Ústeckého kraje 

   Mgr. Martina Vlachová, Česká školní inspekce 

  Mgr. Lucie Marková, pedagog ZŠ Vojnovičova 

Luboš Mareček, člen školské rady ZŠ Vojnovičova 

 

F)  schva luje  

1. přizvání Mgr. Jany Linhartové jako odborníka s hlasem poradním 

k jednání konkursní komise 

 

G)  ukládá  

1. PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí odboru MOŠ 

a) organizačně zabezpečit konkursní řízení tak, aby byl od 1. 2. 2017 

jmenován nový ředitel Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 

620/5, příspěvkové organizace 
 

 



Příloha usnesení: 
 

  

Statutární město Ústí nad Labem 
v souladu s § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění 

pozdějších předpisů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 

řízení a konkursních komisích 
 

vyhlašuje  
 

konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové 

organizace 
 

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 

příspěvková organizace 
 

 
Požadavky: 

 předpoklady pro výkon funkce a odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb.,                      

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

ve vztahu k příslušnému typu školy 

 znalost problematiky řízení školství a školských předpisů, praxe s vedením ZŠ vítána 

 občanská a morální bezúhonnost 

 zdravotní způsobilost 

 organizační a řídící schopnosti 

 nástup do funkce od 1. 2. 2017   

 

Náležitosti přihlášky: 

 písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: 

- označení konkursního řízení 

- jméno, příjmení a titul  

- datum a místo narození  

- státní příslušnost  

- místo trvalého pobytu  

- číslo občanského průkazu 

- datum a podpis přihlášky 

 součástí přihlášky budou tyto doklady: 

- doklady o získání odborné kvalifikace 

- doklad o průběhu zaměstnání, potvrzený posledním zaměstnavatelem 

- strukturovaný profesní životopis  

- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíce, cizí státní příslušník předloží obdobný 

doklad 

- koncepce rozvoje organizace (maximálně 4 strany formátu A 4) 

- lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce, ne starší 2 měsíců 

. 

 

Veškeré doklady musí být originály nebo úředně ověřené kopie. Přihlášku doručte osobně       

na podatelnu Magistrátu města Ústí nad Labem, nebo poštou na adresu Magistrát města Ústí nad 

Labem, vedoucí odboru MOŠ, Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem ve lhůtě nejpozději          

do 15. prosince 2016 do 13 hodin. Zalepenou obálku označte „Konkurs ZŠ Vojnovičova“. 



Důvodová zpráva: 
 

 

Na Základní škole Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace, je 

ředitelkou paní Mgr. Jana Linhartová. Do funkce ředitelky byla jmenovaná na základě 

usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 756/07 ze dne 15. 11. 2007 s účinností od  

1. 2. 2008.   

 

Paní Mgr. Jana Linhartová oznámila dne 14. 10. 2016 rezignaci na funkci ředitelky 

Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace, ke dni 

31. 1. 2017 (příloha č. 1 důvodové zprávy). 

 

Předpokládaný harmonogram konkursního řízení: 

ZM vyhlášení konkursu   listopad 2016 

Zveřejnění konkursu   konec listopadu 2016 

Uzávěrka přihlášek    15. 12. 2016 

První jednání komise   19. – 22. 12. 2016 

Vlastní konkurs     první polovina ledna 2017 

 

Žádáme Zastupitelstvo města, aby v působnosti RM: 

• vzalo na vědomí rezignaci Mgr. Jany Linhartové na funkci ředitelky Základní školy 

Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace, k 31. 1. 2017 

• vyhlásilo konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 

Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace 

v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. b) zákona 128/2000 Sb., 

o obcích, v platném znění 

• schválilo obsah inzerátu konkursního řízení dle přílohy usnesení 

• uložilo PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí odboru MOŠ, organizačně zabezpečit 

konkursní řízení tak, aby byl od 1. 2. 2017 jmenován nový ředitel 

 

Inzerát konkursního řízení bude zveřejněn v místním tisku, na elektronické úřední 

desce MmÚ, a oznámen všem základní školám v Ústí nad Labem. 

 

Ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 

a konkursních komisích mohou být přizváni k jednání komise odborníci s hlasem 

poradním: 

Zřizovatel, popřípadě komise se souhlasem zřizovatele může přizvat k jednání komise 

v případě potřeby další odborníky s hlasem poradním, kteří nejsou členy komise. 

 

Jako odborník s hlasem poradním bude ke konkursnímu řízení přizvána Mgr. Jana 

Linhartová. 

 

 

 

 

Příloha č. 1 Rezignace Mgr. Jany Linhartové na funkci ředitelky Základní školy Ústí 

nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace 


