Město Nasavrky
Rada města Nasavrky v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném
znění, vyhlašuje
konkurs
na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace města
Mateřská škola, Nasavrky, okres Chrudim
s předpokladem nástupu do funkce ke dni 1. srpna 2018.
Požadavky:
 odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky v souladu s § 5
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
 znalost problematiky organizace a řízení ve školství a příslušných předpisů;
 osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele mateřské školy (zejména občanská
a morální bezúhonnost, komunikační, tvůrčí, organizační a řídící schopnosti);
 dobrý zdravotní stav;
Náležitosti přihlášky:
 jméno, příjmení a titul uchazeče
 datum a místo narození
 státní příslušnost uchazeče
 místo trvalého pobytu uchazeče
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana
 kontaktní spojení (adresa pro doručování, tel., e-mail, …)
 datum a podpis uchazeče
K přihlášce přiložte:
 úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, osvědčující kvalifikační
předpoklady;
 přehled o průběhu předchozích zaměstnání (vítězný uchazeč doloží přehled předchozích
zaměstnání potvrzený současným zaměstnavatelem, včetně uvedení pracovního zařazení
a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení);
 strukturovaný životopis v českém jazyce;
 koncepci rozvoje a řízení mateřské školy Nasavrky (max. 3 strany A4) v českém jazyce;
 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
 originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa
ředitele/ředitelky (ne starší 2 měsíců);
 písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
v platném znění.
Ředitel/ka mateřské školy bude na základě konkursního řízení jmenován/a na období 6 let.
Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 21. 03. 2018 na adresu: Město Nasavrky,
Náměstí 77, 538 25 Nasavrky nebo osobně na podatelnu Městského úřadu v Nasavrkách,
1. nadzemí podlaží (kancelář č. 8).
Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednávání.
Obálku označte slovy: „KONKURS - MŠ Nasavrky“ – NEOTEVÍRAT“

V Nasavrkách dne 14.02.2018

Mgr. Milan Chvojka
starosta města

