Obec Zaječí

KONKURZ
Rada obce Zaječí ve smyslu § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje konkurz
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Zaječí, okres Břeclav
Požadavky:
a) plná způsobilost k právním úkonům
b) odborná kvalifikace odpovídající pro výkon činnosti ředitele školy podle zákona č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, v platném znění
c) délka praxe 4 roky – v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a změně některých zákonů, v platném znění
d) občanská a morální bezúhonnost
e) znalost školské problematiky a předpisů
f) organizační a řídící schopnosti
g) dobrý zdravotní stav
K písemné přihlášce zašlete:
a) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání)
b) doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení pracovního zařazení
(potvrzení zaměstnavatelů, pracovní smlouvy atd.)
c) strukturovaný profesní životopis
d) písemná koncepce rozvoje školy v rozsahu maximálně 5 stran strojopisu
e) originál, popřípadě ověřená kopie výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
f) originál, popřípadě ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního
místa ředitele/ředitelky (ne starší 3 měsíců)
g) písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení,
ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními doklady. Přihlášku,
životopis, písemný souhlas a koncepci rozvoje školy je nutné vlastnoručně podepsat.
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 8. 2019
Zalepenou obálku označte slovy: „Konkurz na ředitele/ředitelku ZŠ – neotvírat“
Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 11. 4. 2019 na adresu: Obecní úřad Zaječí, Školní 401,
691 05 Zaječí.
V Zaječí dne 11.3.2019
Jana Hasilíková, v.r.
starostka obce Zaječí

