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MĚSTO CHRASTAVA 
náměstí 1. máje 1,  463 31  Chrastava 

telefon: 485 14 3 310   fax: 485 14 3 344 
 

 

 

Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa 

ředitele/ředitelky právnické osoby:  

 

Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec - příspěvková organizace  
 
Město Chrastava  v souladu s § 166 odst. 2  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších a v souladu s § 3 vyhlášky 

MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších 

předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa  ředitele/ředitelky právnické 

osoby  

 

Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec - příspěvková organizace 

Nástup do funkce dle dohody 
 

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: 

Jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost, a místo trvalého pobytu zájemce. 

 

Požadavky: Úplné střední nebo vysokoškolské vzdělání ekonomického směru, 5 let praxe na hospodářské 

či ekonomické pozici, praxe v řídící pozici výhodou, znalost předpisů týkající se školních jídelen a 

stravování výhodou, morální bezúhonnost. 

 

K přihlášce uchazeč připojí: 
Profesní životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a 

dovednostech využitelných při vedení školní jídelny, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 

ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, návrh koncepce rozvoje školního stravování a 

lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele školní jídelny (ne starší než 3 měsíce).  
 

Příjem přihlášek lze doručit 
a) osobně na podatelnu MěÚ v Chrastavě nám. 1. máje, nejdéle do 12 hodin  středy 30. listopadu 2022.   

b) poštou na adresu MěÚ v Chrastavě, nám. 1. máje 1, Chrastava 463 31,  přihláška se však považuje za včas 

doručenou pouze v případě, že bude doručena na podatelnu do termínu a hodiny uvedené pod písmenem a). 

Na přední stranu obálky uveďte: „Konkurs-ŠJ-neotvírat“.    

 

Upozornění: Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený 

rozhovor podle § 5 odst. 1 (dále jen "doplňkové hodnocení"), pokud bude v konkursu využit, např. test, 

případně posuzování referencí.  

 

Doporučení: Uchazeči si mohou provoz šk. jídelny prohlédnout 1x v měsíci (říjen, listopad), po předchozí 

telefonické domluvě  na č. 485 143 293, mob.: 777 838 571,  do   doby  ukončení  příjmu  přihlášek,  t. j.  do  

30. 11. 2022. 

 

Případné dotazy: tajemník konkursní komise paní Ivana Loučková, louckova@chrastava.cz,,  482363816, 

mob.: 605 424 236. 
 

 

        Ing. Michael Canov 

           starosta města 
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