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Obec Zvánovice, jako zřizovatel podle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném ajiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisích vyhlašuje

Konkurs

na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace obce

Mateřská škola Zvánovice

s předpokladem nástupu do funkce ke dni 1.1.2013

Předpoklady pro výkon práce ředitele/ředitelky školy stanovené § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon):

- odborná kvalifikace odpovídající § 6 zákona
- 3 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou
potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve
výzkumu a vývoji (§ 5 odst. 1 písmo a) zákona)
- způsobilost k právním úkonům (§ 3 odst. 1 písmo a) zákona)
- odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává (§ 3 odst. 1 písmo b)
zákona)
- bezúhonnost (§ 3 odst. 1 písmo c) zákona)
- zdravotní způsobilost (§ 3 odst. 1 písmo d) zákona)
- znalost českého jazyka (§ 3 odst. 1 písmo e) zákona)
- uživatelská úroveň obsluhy PC

Další požadavky:

- znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů
- organizační a řídící schopnosti

Náležitosti písemné přihlášky:

Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, příp.
korespondenční adresa, kontaktní spojení (číslo telefonu, příp. e-mail) a podpis.

K přihlášce přiložte:

• ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání

• ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe, včetně pracovního
zařazení

• strukturovaný životopis

• originál, popř. ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho
vyžádání

• čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(netýká se osob narozených po 1.12.1971)



• koncepci rozvoje školy (max. rozsah 5 stran A4 stroj opisu)

• originál, popř. ověřenou kopii lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa
ředitele/ředitelky (ne starší 3 měsíců)

• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 14.10.2012 na adresu: Obecní úřad Zvánovice, Růžové
náměstí 158, Zvánovice, 251 65 Ondřej ov

Přihláška bez požadovaných náležitostí a příloh není úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky
dalších uchazečů o obsazované pracovní místo.
Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednávání.

Obálku označte slovy: "Konkurs-MŠ Zvánovice-neotvírat".

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit a nevybrat žádného uchazeče.

Uchazeč nese náklady,které mu účastí v konkurzním řízení vzniknou

Místo výběrového řízení: Obecní úřad Zvánovice.

Kontaktní osoba: Jaroslav Švarc

Za obec Zvánovice dne 11.9.2012

Jaroslav Švarc

starosta.:
f~


