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Starosta obce Košařiska vyhlašuje v souladu s ustanovením § 166 odst.

2 zákonač.56l12004
Sb., o předškolním, základním, středním. vyššímodborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění. a v souladlr s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního
řízeni a konkurzních konrisíclr, v platném znění

konkurzní řízenína obsazení vedoucího pracovního místa
ředitetky/ředitele příspěvkové organizace

Základní školu u Muteřskd škola, Szkola podstawowu,
Przedszkole Košařisku, příspěvkovú orgunizace

1. Požadavky:
. odborná kvalifikace odpovídajícípro výkorr činnostíředitele školy podle zákona č.
56312004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých předpisťr, v platrrém
znění,
. délka praxe v souladu s ust. § 5 odst, 1 písm. b) zákona č, 56312004 Sb,, o
pedagogických pracovnících a o změně některých předpisů, v platném znéni, tzn.
praxe 4 roky
. plná zpťrsobilost k právním úkonům(plná svéprávnost),

r
o
.

občanská a nrorální bezúrlronnost
znalost školské problematiky a předpisů
organizačni a řídícíschopnosti

2. Náležitosti přihláškv:

o
r
o
o
o

přihláška (uved'te kontaktní adresu, telefon, příp. e-nrail),
strukturovaný profesní životopis (s uvederrím odborných znalostí a dovedností),
Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyššímdosaženémvzdéláni (diplom, vysvědčerrío
státní zkoušce, vysvědčenío pedagogické způsobilosti).
doklad o zdravotní zpťrsobilosti k výkonu funkce ředitelky/ředitele školy (ne starší3
měsíců),

Čestnéprohlášeníoplnézpůsobilostikprávnírnúkonůmvsouladus
§ 3 odst. 1písm,
a) zákona č. 56312004 Sb.. o pedagogických pracovnících a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů,

a

originál výpistl z elidence Rejstříku trestťr (ne starší3 měsíců)nebo úředně ověřená

kopie,
a

doklad o prťlběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním
zaměstnavatelem včetně uvedení ťunkčníhozařazení (možno nalrradit úředně
ověřenýrni kopierni dokladťr o průběhu zaměstnání - pracovní smlouvy, potvrzení
zaměstnavatelťr. apod.)

a

a

úředně ověřený doklad o absolvování strrdia pro ředitele škol v rámci dalšího
vzdélávání pedagogickýclr placovníkťr v oblasti řízeníškolství,případně jeho doložení
do 2 let od počátkr-r výkonu činnosti ředitele školy,
koncepce rozr.oje aŤízeníškoly (maximálně 5 stran formátrr A4)

PředpokládanÝ termín nástupu

: 1.

8. 2021

Ředitelka/ředitel škoty bude jmenována/jmenován
nástupem do funkce 1.8.202l.

na dobu neurčitou s předpokládaným

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doloženékompletními doklady.
L]chazeČi doručípřihlášku s požadovanými náležitostmi a doklady na adresu Obecní úřad
Košařiska, Košařiska čp. 88, 739 81.
Uzávěrka přihlášek je 26.3.2021.
Obálku oznaČit slovy KONKURZ na ředitele/ředitelku Zák|adní škola a Mateřská škola,
Szkola podstawowa,Przcdszktllc Košařiska, příspěvková organizace NEOTvÍnar.

-

PřihláŠku s požadovarrými doklady nelze zaslat mailem. Později doručenépřihlášky

nemůžemezařadit do konkurzního řízení.
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