Rada obce Horní Beřkovice v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění
pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a
konkursních komisích, vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitele / ředitelky

Mateřské školy Horní Beřkovice, okres Litoměřice,
příspěvková organizace,
se sídlem U Školky 306, 411 85 Horní Beřkovice, IČO 72744111.
Požadavky:
• odborná kvalifikace a předpoklady pro činnost ředitele/ředitelky školy dle zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
• doklady o délce praxe
• prokázání znalosti českého jazyka fyzickou osobou, která získala příslušnou odbornou
kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než českém,
• občanská a morální bezúhonnost,
• zdravotní způsobilost,
• znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,
• osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy, zejména řídící a
organizační schopnosti
Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky:

01. 09. 2018

K podepsané přihlášce doložte:
• doklady o získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost podle zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
• doklady o délce praxe, včetně uvedení pracovního zařazení (spočívající ve výkonu přímé
pedagogické činnosti nebo činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo
podobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo činnosti ve výzkumu a vývoji – např.
doklady o vzniku a skončení pracovního poměru, potvrzení zaměstnavatelů),
• strukturovaný profesní životopis,
• koncepce rozvoje školy v maximálním rozsahu 5 stran formátu A4,
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele (ne starší 2 měsíců),
• souhlas s využitím osobních údajů pro potřeby konkursního řízení.
Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte doporučeně do 11. 05. 2018 na adresu:
Obecní úřad Horní Beřkovice, Podřipská ev. č. 13, 411 85 Horní Beřkovice. Na obálku
napište „KONKURS - NEOTVÍRAT“.

Ing. Jaroslav Křepínský
místostarosta obce Horní Beřkovice

Vyvěšeno dne: 26. 3. 2018
Sejmuto dne:

