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Číslo jednání:  JedNR4-70/2021 

Datum jednání:  18.06.2021 

 

2) Program jednání (USN-R4-1244/2021) 

1. Zahájení 
2.  Program jednání   
3.  Kontrola usnesení   
4.  Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní 

místo ředitele/ředitelky Základní školy Nepomuk, okres Plzeň-jih   
5.  Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní 

místo ředitele/ředitelky Základní školy Nepomuk, okres Plzeň-jih - vzdání se 
nominace člena komise   

6. Různé + Diskuse 
7. Závěr 

 

 

3) Kontrola usnesení (USN-R4-1245/2021) 

Bere na vědomí. 

Kontrolu usnesení. 

 

4) Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí 

pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Nepomuk, okres Plzeň-jih  

(USN-R4-1246/2021) 

Jmenuje 

Členy konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní 

školy Nepomuk, okres Plzeň-jih, podle § 2, odst. 3, vyhlášky č.54/2005 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen vyhláška): 

Písm. a)  2 členové určení zřizovatelem 

-  – předseda konkurzní komise 
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- - člen konkurzní komise 

Písm. b)   1 člen určený ředitelem krajského úřadu 

- 

Písm. c)  2 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 

- 

- 

Písm. d)  1 člen, kterým je pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy 

(tj. pedagog ZŠ Nepomuk) 

-  

e) 1 člen , kterým je školní inspektor České školní inspekce 

           

f) 1 člen, kterým je člen školské rady, zvolený zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky 

nebo studenty, určený volbou školské rady, je-li zřízena 

     -  

Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 

 

5) Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí 

pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Nepomuk, okres Plzeň-jih - 

vzdání se nominace člena komise (USN-R4-1247/2021) 

Bere na vědomí 

Vzdání se funkce člena konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo 

ředitele/ředitelky Základní školy Nepomuk, okres Plzeň-jih, kterým je člen školské rady, zvolený 

zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo student, určený volbou školské rady 

. Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 

 

 



 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení 18.6.2021 
 

 
 

 

 

 

 

Vladimír Vokurka               Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 




