MĚSTYS KOLOVEČ
U Staré fary 142, 345 43 Koloveč

vyhlašuje
jakožto zřizovatel v samostatné působnosti, v souladu s ust. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a s ust. § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisí, ve znění pozdějších předpisů,

konkurz
na obsazení pracovního místa ředitele
Základní školy Koloveč, okres Domažlice, příspěvková organizace, IČ: 60610999, se
sídlem Sportovní 307, 345 43 Koloveč
s předpokládaným termínem nástupu dne 1. 9. 2014
PŘEDPOKLÁDANÁ DOBY VÝKONU ČINNOSTI ŘEDITELE ŠKOLY JE 6 LET.
Kvalifikační předpoklady uchazeče :
•
•
•
•
•
•

vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
organizační a řídící schopnosti
znalost školské legislativy a souvisejících předpisů
znalost školské ekonomiky a souvisejících předpisů
občanská a morální bezúhonnost
dobrý zdravotní stav

Písemnou přihlášku do konkurzu uloženou v samostatně uzavřené obálce označené
„KONKURZ ZŠ KOLOVEČ– NEOTVÍRAT“ doručí uchazeči nejpozději do 14. července
2014 do 15.00 hodin na adresu:
Městys Koloveč
Úřad městyse
U Staré fary 142
345 43 Koloveč

Elektronicky
podepsal(a) Ing.
Václav Pergl
Datum: 2014.06.17
21:53:36 CEST

Uchazeč k přihlášce doloží:
•
•
•
•
•
•
•
•

úředně ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení o
státní závěrečné zkoušce, maturitní zkoušce, absolutoriu apod.)
doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe, potvrzený posledním
zaměstnavatelem
životopis uchazeče (psaný vlastní rukou)
návrh koncepce dalšího rozvoje Základní školy Koloveč (maximální rozsah 5 stran
strojopisu formátu A4)
výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
čestné prohlášení podle ust. § 4 odst. 3 zákona 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a
SR, ve znění pozdějších předpisů
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče k výkonu vedoucí funkce (ne starší 2
měsíců)
písemný souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů pro účely konkursního řízení ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

V Kolovči dne 17. června 2014.

Ing. Václav Pergl
starosta městyse Koloveč

