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VYHLÁŠENÍ KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ
Starosta obce ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, vyhlašuje konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Jana Kubisze,
Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Jana Kubisza Hnojník, příspěvková
organizace
Předpoklady:
1) odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
2) plná způsobilost k právním úkonům v souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících,
3) bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících,
4) zdravotní způsobilost dle § 3 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických pracovnících,
5) znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících,
6) délka praxe 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 v souladu s § 5 odst. 1 zákona
o pedagogických pracovnících.
Požadujeme:
1) znalost problematiky řízení a orientace ve školských, pracovněprávních a finančních
předpisech,
2) organizační a řídící schopnosti,
3) aktivní znalost polského jazyka,
Písemně zašlete:
1) přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, případně email),
2) strukturovaný profesní životopis,
3) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní
vysvědčení), absolvent zahraniční školy doloží dle zákona 111/1998, zákon o
vysokých školách, ověřenou kopii osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského
vzdělání a kvalifikace v České republice,
4) doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení
(např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
5) písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,
6) výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
7) originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního
místa ředitele (ne starší 3 měsíců),
8) úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení
do 2 let ode dne, kdy začne vykonávat funkci ředitele školy,
9) čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům,

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele, ředitelky: srpen 2020
Ke konkursnímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními doklady
(přihlášku, životopis a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište).
Způsob podání přihlášky:
Přihlášku je nutno zaslat nebo osobně doručit (v úředních hodinách) do 18. 5. 2020 do 11:30
hod. (rozhoduje datum podacího razítka) na adresu:
Obec Hnojník
Hnojník 222
739 53 Hnojník
K výběrovému řízení budou přijaty pouze v termínu doručené přihlášky doložené
kompletními výše uvedenými doklady – originály, příp. jejich ověřenými kopiemi. Obálku
označte: NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – Konkurz na ředitele PZŠ.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to i bez udání důvodu.
Kontaktní údaje pro případné další informace: Bc. Jakub Šveda, tel.: 603 939 053,
e-mail: jakub.sveda@hnojnik.cz .

