Obec Písek
se sídlem Písek 51, 739 84, IČ: 00535982

Starostka obce Písek
vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a 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 v souladu s vyhláškou č.54/2005 Sb., o
náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ
na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace se
sídlem Písek 184, 739 84, IČ: 75026937
Předpoklady:
•

•
•
•
•
•
•

odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a pedagogická praxe dle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném
znění,
plná způsobilost k právním úkonům
občanská a morální bezúhonnost
zdravotní způsobilost
znalost problematiky organizace a řízení a obecně závazných právních předpisů
zejména v oblasti školství
organizační a řídící schopnosti
praxe na vedoucím pracovním místě v oblasti školství výhodou

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která osahuje tyto náležitosti: jméno, příjmení,
státní příslušnost, místo trvalého pobytu, datum a místo narození, kontakty (kontaktní
adresu, telefon, e-mail), datum a podpis uchazeče
K přihlášce doložte (zaslat písemně):
•
•

•

•
•
•

úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků v oblasti řízení, případně jeho doložení do 2 let od počátku
výkonu činnosti ředitele školy,
doklad o průběhu zaměstnání, z kterého vyplývá délka pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů, zápočtové listy,
apod.),
strukturovaný profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech,
koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace (max. rozsah 3 stran formátu A4),
výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,

•
•

lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky škol a školských zařízení (ne starší 2 měsíců),
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely konkurzního řízení ve
smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů.

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 8. 2018
Předpokládaná doba výkonu činnosti ředitele: 6 let
Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními
náležitostmi. Přihlášku, životopis, čestné prohlášení, koncepci rozvoje a písemný souhlas
vlastnoručně podepište.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoli v jeho průběhu.
Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty zašlete nejpozději do 6. 5. 2018 včetně na
adresu:
Obec Písek
Písek 51, 739 84
Tel.: 558 363 010, 731 504 483
Oznámení bylo schváleno Usnesením starostky obce Písek č. 3/2018 ze dne 5. 3. 2018
Obálku označte heslem NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ ZŠ A MŠ PÍSEK
V Písku 6. 3. 2018

Věra Szkanderová, starostka

