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Oznámqní o konání konkurzního řízení
Obec Přáslavice v souladu s ustanovení § 166 zďkonaé.56lna04 Sb., o předškolním, základním, sťedním,

vyššímodbornémajinémvzdé|ávání(školskýzákon)vplatnémznění,avsouladusvyhláškouě.54l20a5
Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích v platném znění vyhlašuje

konkurzní íízenína pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Přáslavice,
pffspěvkové organizace, §e sídlem Přáslavice
č.p. 18,783 54.
předpokladv uchazeče:

o

vzdě|ání dle zákona č.56312004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
praxe dle § 5 odst. 1 zákona č.5$na04 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů ve znění pozdějšíchpředpisů
znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy
občanská a morální bezúhonnnost
dobrý zdravotní stav
znalosti v oboru dané oblasti vítany
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Obsahoyé náIežitosti přihláškv:
úředně ověřené kopie dokladů o nejvyššímvzdělání dle zákona ě.5ffina04 sb., o pedagogických
pracovnícícha o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
( věetně vysvědčenío státní závěreěné zkoušce )
doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání formou čestnéhoprohlášení uchazeěe s uvedením
přesného časovéhopřehledu a funkčníhozaíazení( opatřený datem a podpisem uchazeče)
strukturovaný životopis ( opatřený datem a podpisem uchazeče )
koncepce rozvoje školy v rozsahu maximálně 3 strany strojopisu ( opatřený datem a podpisem
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uchazeče)
výpis z evidence rejstřftu trestů ( ne staršínež 3 měsíce )
originiál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání pracovního místa ředitele/lky
( ne staršínež 3 měsíce )

Prohlídka školy a případná konzultace je možná dne12.3.2018 od 10:00 do 12:00 hodin,
do 16.4.2018 do 12:00 hod
Termín podání přihlášek:
1.8.2018
Předpokládaný nástup do funkce:
(
přihlášky
adresy,
e-mailové adresy a telefonního čísla)
Písemné
s uvedením kontaktní
54 Přáslavice.
náležitostízasílejte doporučeně na adresu zřizovatele: Obec Přáslavice, Přáslavice č.p.23,
lavice Obálku oznaěte heslem ,,Konkurznířízenína pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠa MŠ

NEOTVŘAT".
V Přáslavicích dne t3.2.2OI8
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Ing. ČestmírRochof,dfiský
starosta obce přáslavice

ó\,]4Ď
CJ , L-:'^

Vyvěšeno: I3.2.2aft
Sejmuto: t7.4.201,8

Ve stejném termínu zveřejněno i na webových stránkách obce Přáslavice www.praslavice,com.
Tel..: 733 62415l IČ:576255 DIČ:CZ00576255 Emai!: crbeclraslavice@email.cz bank.spoj:lE017273L9l0E00
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