Obec Písková Lhota
iČ 00239615
Poděbradská 17, Písková Lhota, PSČ 290 01
rel- č- +420 325 612 772, e-mail: piskova.lhota@seznam.cz, web: info@piskova-lhota.cz

KONKURZ
(KONKURZNÍ ŘÍZENÍ)

Obec Písková Lhota
iČ 00239615, se sídlem Poděbradská 17, Písková Lhota, PSČ 290 01, zastoupená starostou obce Radovanem Staňkem (dále jen
„obec“ nebo „zřizovatel“), jakožto zřizovatel příspěvkové organizace Mateřská škola CIPISKOVA (dále jen „mateřská škola“), v
souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s usnesením Zastupitelstva obce
Písková Lhota č. 14/2015 ze dne 25. 5. 2015
vyhlašuje
v souladu s ust. * 166 zákona Č. 56 1/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném ajiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 42/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s * 3 vyhlášky
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích
konkurz na obsazení funkce vedoucího příspěvkové organizace - ředitelika mateřské školy, a to na dobu
určitou 6 let počínaje dnem 1. 8. 2015.
Požadavky:
•
•
•
•

předpoklady pro výkon Činností ředitele/ředitelky školy stanovené ~ 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění;
délka pedagogické praxe v souladu s ~ 5 odst. I písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o
změně některých zákonů, v platném znění (4 roky);
znalost školské problematiky a školských předpisů;
osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky základní školy (zejména občanská a morální bezúhonnost,
organizační a řídící schopnosti);

K přihlášce přiložte:
•
•
•
•
•
•
•
•

úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,
případně doklady o dalším vzdělání — maturitní vysvědčení), osvědčující kvalifikační předpoklady;
doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe (např. pracovní smlouva nebo potvrzení zaměstnavatele;
strukturovaný profesní životopis s uvedením kontaktní adresy pro doručování, telefonním číslem a případně i e-mailovou
adresou;
písemnou koncepci rozvoje a řízení školy (maximální rozsah 5 normostran);
výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
čestné prohlášení podle ~ 4 odst. 3 zákona č. 45 1/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození
po 1. 12. 1971);
originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky (ne starší
3 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;

Další podmínky:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Obec si vyhrazuje právo zrušit tento konkurz bez jakékoliv náhrady a bez udání důvodu.
Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených přihlášek bez udání důvodu.
Obec si vyhrazuje právo neinformovat individuálně zájemce o vyhodnocení jejich přihlášek, ani o výběru nejvhodnějšího
zájemce.
Veškerá podání, úkony a nabídky na účast v konkurzu a při výběru nejvhodnější přihlášky dle tohoto konkurzu jsou
realizovány na náklady zájemce.
Platové zařazení v souladu s nařízením vlády Č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějších předpisů.
Doba nástupu 1. 8. 2013.
Zájemci mohou podávat své přihlášky pouze v písemné formě, a to osobně na Obecním úřadu Písková Lhota, Poděbradská
17, Písková Lhota, PSČ 290 01, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu „Obec Písková Lhota, Poděbradská
17, Písková Lhota, PSČ 290 01“, s doručením nejpozději do 12,00 hod dne 11. 6. 2015 vždy v zalepené obálce s označením
na horním rohu obálky „NEROZLEPOVAT KONKURZ REDITEL/KA MŠ“. Přihláška doručená po stanoveném
termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.
-

-

Případné dotazy zodpoví starosta obce na mailu: piskova-lhota@seznam.cz nebo na tel.: +420 724 186 109.

V Pískové Lhotě dne 25. 5. 2015
Radovan Staněk
starosta obce Písková

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25. 5. 2015
Jméno, příjmení, podpis:

Sejmuto z úřední desky dne

2015

Jméno, příjmení, podpis~

Sejmuto:
Razítko a podpis orgánu, potvrzuiícího vyvěšení a sejmutí
.

