KONKURS
Rada města Klášterce nad Ohří usnesením č. 266/06/2019 z 27.02.2019, v souladu
s ust. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle
vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

vyhlašuje konkursní řízení
na obsazení vedoucího pracovního místa ŘEDITELE/ŘEDITELKY příspěvkové organizace

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov
Předpoklady:
•
•
•
•
•
•

odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky podle
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
prokázání znalosti českého jazyka fyzickou osobou, která získala příslušnou
odbornou kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než českém
znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
občanská a morální bezúhonnost
zdravotní způsobilost
organizační a řídící schopnosti

K přihlášce doložte (originály nebo úředně ověřené kopie):
•
•

•
•
•
•

doklady o získání odborné kvalifikace (vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
či dodatek k diplomu a diplom)
doklad o průběhu všech zaměstnání včetně časového vymezení délky a praxe
spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo činnosti, pro kterou jsou
potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo
v činnosti ve výzkumu a vývoji včetně pracovního zařazení, potvrzený posledním
zaměstnavatelem
strukturovaný profesní životopis
koncepci rozvoje školy (max. rozsah 5 stran strojopisu)
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ředitelky
(ne starší 2 měsíců)
výpis z evidence Rejstříku trestů ČR (ne starší 3 měsíce)

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace: 01. 08. 2019
Písemné přihlášky včetně požadovaných dokladů doručte v uzavřené obálce
s označením: „Konkurs ZŠ Školní – neotvírat“, a to buď osobně na podatelnu
Městského úřadu Klášterec nad Ohří do 19.04.2019 do 12.00 hod., nebo poštou
na adresu Městský úřad Klášterec nad Ohří, odbor sociálních věcí, školství a sportu,
nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří tak, aby byla doručena na Městský
úřad Klášterec nad Ohří do 19. 04. 2019.

Účastník konkursu nese náklady, které mu účastí v konkursním řízení vzniknou.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový
konkurs.

