Obec Nadějkov
Rada obce Nadějkov
Po schválení na jednání dne 16.4.2015, č. usnesení 77/2015, 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
předpisů, s vyhláškou č.54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Škola, datum nástupu:
Základní škola a Mateřská škola Nadějkov, Pivovarská 141
IČ 710 10 726
Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo 1.8.2015.
Předpoklady pro výkon dané funkce :
- stanovené § 5 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
- získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- délka praxe dle zákona o pedagogických pracovnících, ke dni podání přihlášky 4 roky,
- znalost problematiky školských právních a ekonomických předpisů,
- organizační a řídící schopnosti,
- plná způsobilost k právním úkonům,
- občanská a morální bezúhonnost,
- dobrý zdravotní stav.
Podání přihlášky:
Přihlášku včetně příloh, zasílejte nejpozději do 13.5.2015 na adresu:
Obecní úřad Nadějkov
Náměstí Prokopa Chocholouška čp.6, 398 52 Nadějkov
k starosty obce Ing. Arnošta Nováka.
Obálku označit nápisem: KONKURS-NEOTVÍRAT.
Rozhodující je datum odeslání na poštovním razítku nebo datum osobního předání přihlášky v zalepené a
označené obálce na podatelně Obecního úřadu Nadějkov.
Náležitosti přihlášky:
Jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování, název
školy, na kterou se uchazeč hlásí, datum a vlastnoruční podpis, vhodné je uvést telefon, popřípadě e-mail.
Přílohy přihlášky:
1. strukturovaný životopis vlastnoručně podepsaný, s údaji o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech
a dovednostech,
2. výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce ke dni podání přihlášky ( originál nebo ověřená kopie ),
3. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání v souladu se zákonem o pedagogických
pracovnících ( diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), případně doklad o absolvovaném kvalifikačním
studiu pro ředitele škol a školských zařízení, nepožaduje se doložení certifikátů z kursů a školení,
4. průkazný doklad o celkovém průběhu získané pedagogické praxe, případně průběh zaměstnání potvrzený
posledním zaměstnavatelem,
5. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ky školy
( výslovně bude uvedeno „ k výkonu činnosti ředitele/ředitelky školy“), ne starší než 3 měsíce ke dni podání
přihlášky,
6. koncepce rozvoje školy (max. 4 strany A4, vlastnoručně podepsaná),
7. žádost o vrácení poskytnutých dokladů nebo souhlas s jejich skartací.
V případě dotazů se obracejte na starostu obce Ing.Arnošta Nováka tel.: 381 272 117

