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Svitavy, 29. března 2018 

 

Vyhlášení konkurzního řízení na vedení příspěvkových organizací  

Rada města vyhlásila konkurzní řízení na ředitelky/ředitele některých školských a volnočasových 
zařízení zřizovaných městem Svitavy. Týká se to Základní školy T. G. Masaryka 27, Mateřské školy 
Československé armády 9, Mateřské školy Větrná 11, Základní umělecké školy, Internátní školní 
jídelny a Střediska volného času.  

V letošním roce končí šestileté období, na které byli v první vlně konkursních řízení podle tehdy 
novelizovaného školského zákona v roce 2012 jmenováni ředitelé a ředitelky některých 
příspěvkových organizací zřizovaných městem Svitavy. Protože právě běží lhůta pro možné vyhlášení 
konkursních řízení, schválila rada města návrh na vyhlášení konkursního řízení na obsazení 
pracovního místa ředitelky – ředitele příspěvkové organizace: 
 

• Základní škola Svitavy, T. G. Masaryka 27 

• Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9 

• Internátní školní jídelna Svitavy 
 

Problematiku jmenování ředitele příspěvkové organizace řeší § 166 zákona č. 561/2004 Sb. (školský 
zákon): (3) V období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let 
výkonu práce na pracovním místě ředitele školy nebo školského zařízení uvedeného v odstavci 2 (dále 
jen "šestileté období") může zřizovatel vyhlásit na toto pracovní místo konkurs; v takovém případě 
odvolá ředitele k poslednímu dni šestiletého období. Zřizovatel vyhlásí konkurs a odvolá ředitele vždy, 
obdrží-li před začátkem lhůty pro vyhlášení konkursu návrh na jeho vyhlášení od České školní inspekce 
nebo školské rady. Jestliže zřizovatel nevyhlásí konkurs a neodvolá ředitele podle věty první nebo 
druhé, počíná dnem následujícím po konci dosavadního šestiletého období běžet další šestileté 
období. 

Vypsána budou také další výběrová řízení:  

• Současně byl schválen návrh na znovu vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního 
místa ředitele - ředitelky příspěvkové organizace Středisko volného času, které nebylo 
v minulém výběrovém řízení obsazeno. 

• Svým dopisem ze dne 30. 1. 2018 se vzdal funkce ředitele příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola Svitavy pan Mgr. Karel Sax. Důvodem je jeho odchod do starobního 
důchodu. 

• Svým dopisem ze dne 5. 3. 2018 se vzdala funkce ředitelky příspěvkové organizace Mateřská 
škola Svitavy – Lány paní Marie Zelendová. Důvodem je její odchod do starobního důchodu. 

• Svým dopisem ze dne 7. 3. 2018 se vzdala funkce z rodinných a osobních důvodů ředitelka 
příspěvkové organizace Mateřská škola Svitavy, Větrná 11, paní Bc. Karla Juříková. Z tohoto 
důvodu rada města rovněž vyhlásila konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitelky 
příspěvkové organizace Mateřská škola Svitavy, Větrná 11.  

 

Jiří Petr 


