
Město Králíky 
Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 

tel.: 465670701, fax 465631321, e-mail: kraliky@kraliky.eu 
 

Vyhlášení konkursu 
 

Rada města Králíky, v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), 
zák. č. 472/2011 Sb., ve smyslu ustanovení § 3 vyhl. č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisí a v souladu s usnesením č. RM/2015/08/118 vyhlašuje konkursní řízení na 
obsazení funkce ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Školní jídelna Králíky. 
 
Požadavky: 

• vyučení v oboru gastronomie (odborné vzdělání) a zároveň minimálně úplné střední vzděláni 
zakončené maturitní zkouškou (školní vzdělání) 

• praxe v oboru (praxe vedoucího pracovníka) 
• znalost problematiky řízení školského stravovacího zařízení výhodou 
• znalost hygienických předpisů 
• zdravotní způsobilost 
• organizační a řídící schopnosti 
• způsobilost k právním úkonům 
• komunikativnost. 

 
Předpoklady: 

• občanská a morální bezúhonnost 
• orientace v zákoníku práce 
• znalost práce s PC 
• dobrý zdravotní stav. 

 
Náležitosti přihlášky: 

• úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení, diplom včetně vysvědčení 
o státní zkoušce, příp. doklad o dalším vzdělání) 

• strukturovaný profesní životopis v českém jazyce (včetně kontaktních údajů) 
• doklad o průběhu všech zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem 
• stručné zdůvodnění zájmů uchazeče o nabízené místo, jeho představy a záměry o svém budoucím 

působení (max. rozsah 2 strany A4) 
• lékařské potvrzení o  způsobilosti k vykonávání pracovního místa ředitele školní jídelny (ne starší 

2 měsíců) 
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání 
• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona 

číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Předpokládaný nástup do funkce k 01. 09. 2015, délka funkčního období dle ustanovení §166 odst. 2 
školského zákona.  
 
Přihlášky s výše uvedenými doklady dodejte do 30. 04. 2015 včetně do 15:00 hod. na adresu: 
Městský úřad Králíky, odbor školství, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky. 
Obálku označte textem „Konkurs Jídelna – neotvírat. Ke konkursnímu řízení budou přijaty pouze přihlášky 
doručené v určeném termínu, přihlášky doručené po stanoveném termínu budou vráceny. Ke konkursnímu řízení 
budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními náležitostmi. Přihlášku, životopis, čestné prohlášení 
a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení. 
 
V Králíkách dne 2. 3. 2015 
Jana Ponocná, starostka města Králíky, v.r. 


