Obec Březník
Konkursní řízení ZŠ a MŠ Březník

Starosta obce Březník
v souladu s ustanovením §99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
vyhlašuje
v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
konkursní řízení
na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace
Základní a mateřská škola Březník, příspěvková organizace
675 74 Březník 89
Požadavky:
Předpoklady pro výkon činností ředitele školy stanovené v §§ 3, 4, 5 zákona č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
1. Občanská a morální bezúhonnost.
2. Zdravotní způsobilost.
3. Znalost školských předpisů.
4. Organizační a řídící schopnosti.
5. Znalost českého jazyka.
6. Odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Praxe v délce min. 4 roky 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 (§5 odst. 1 písm. a) zákona)
Písemně zašlete:

1. Vlastnoručně podepsanou přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, případně e-mail).
2. Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. diplom včetně
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo maturitní vysvědčení, případně doklady o dalším
vzdělání).

3. Originál, případně úředně ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců).
4. Originál, popřípadě úředně ověřenou kopii lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu
funkce ředitelky/ředitele (ne starší 3 měsíců).
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5. Doklady o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení pracovního
(funkčního) zařazení potvrzený posledním zaměstnavatelem (možno nahradit úředně
ověřenými kopiemi dokladů o průběhu zaměstnání – pracovní smlouvy, potvrzení
zaměstnavatelů, apod.).

6. Vlastnoručně podepsaný strukturovaný profesní životopis.
7. Vlastnoručně podepsanou písemnou koncepci rozvoje školy (na období šesti let, maximálně
5 stran strojopisu).

8. Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení v
souladu s nařízením 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a navazující vnitrostátní úpravou
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte v uzavřené obálce v termínu do
27. 6. 2018 do 13:30 hodin na adresu:
Obec Březník, 675 74 Březník 247
Ředitelka/ředitel školy bude jmenována/jmenován na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem
do funkce 1. 8. 2018.
Obálku označte: Konkurs - Základní a mateřská škola Březník, příspěvková organizace – NEOTVÍRAT!
S případnými dotazy se obracejte na:
Obec Březník, 675 74 Březník 247,
email: obec@obecbreznik.cz,
telefon: 724 302 112 – Ladislav Malach – starosta obce.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurs.

V Březníku dne 5. 6. 2018

Ing. Ladislav Malach
starosta

Vyvěšeno na úřední desku dne:

5. 6. 2018

………………………………

(a současně na www.obebreznik.cz)
Sejmuto/sňato z úřední desky (popř. jiný způsob oznámení) dne:

Čj.:

2

………………………………

