Město Kojetín
Rada města
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín
Č. j.
Spis č.
Datum

MK 643/2019 – VVŠK/Nak
148/2019
14.01.2019

Vyhlášení konkurzního řízení
Rada města Kojetína podle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních
komisí, vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele

(ředitelky):
Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov

Předpoklady a požadavky:
-

-

předpoklady a odborná kvalifikace pro pracovní místo ředitele školy podle zákona
č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů:
˃svéprávnost
˃odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost
˃bezúhonnost
˃zdravotní způsobilost
˃znalost českého jazyka
˃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 v délce 4 roky
znalost právních předpisů na úseku školství a znalost školské problematiky
znalost právních předpisů a problematiky řízení příspěvkové organizace
organizační a řídící schopnosti, samostatnost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení,
komunikativnost
zkušenosti v řízení pracovního kolektivu výhodou.

Náležitosti přihlášky, kterou podá uchazeč v písemné podobě:
-

jméno, příjmení, titul
datum a místo narození
místo trvalého pobytu, doručovací adresa
telefonní a e-mailové spojení
datum a podpis.

Bank. spojení:
19-1883093339/0800

IČO: 00301370
DIČ: CZ00301370

Tel: 581 277 411
Fax: 581 277 403

E-mail: radnice@radnice.kojetin.cz
Web: http://www.kojetin.cz

K přihlášce připojte tyto doklady:
-

výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než tři měsíce
strukturovaný profesní životopis
doklady o průběhu zaměstnání (k doložení praxe v oboru) - např. pracovní smlouvy,
jmenování, potvrzení zaměstnavatelů)
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a další doklady, osvědčující
znalosti a dovednosti.
lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce (ne starší než tři měsíce)
písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max.5 stran A4.

Předpokládaný nástup na pracovní místo: 01.08.2019
Termín podání přihlášek: do 25.02.2019 do 17:00 hod. (Pozn.: do tohoto termínu je
nezbytné, aby byla přihláška již doručena, nikoliv podána k poštovní přepravě!)
Písemné přihlášky včetně požadovaných příloh doručte na adresu: Město Kojetín,
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín.
Na obálku uveďte: „NEOTEVÍRAT – konkurz - ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha“

Ing. Leoš Ptáček v.r.
starosta

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ Kojetín: 18.01.2019
Vyvěšeno na el. úřední desce MěÚ Kojetín na www.kojetin.cz :
Sejmuto z úřední desky:
Sejmuto z el. úřední desky:
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