
Město varnsdorf

na základě usnesení RM č. 9/2019/l ze dne l0.01.20l9, v souladu s ustanovením § l66 odst.
3 zákona č. 56l12004 Sb., o předškolnírn, základním, středním, vyššírn odbomérn a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platnérn znění, a § 3 vyhlášky č, 5412005 Sb., o náležitostech
konkursního řízeni a konkursních kornisí vyhlašuje

konkurs na obsazení pracovního místa ředitele školy

Mateřská škola Va rnsdorf, Seifertova 247 l, příspěvková organizace

Požadavky:
. odbomá kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a pedagogická praxe podle

zákona č. 56312004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některych zákonů,
v platném znění,

o plná způsobilost k právnírn úkonům,
o znalost problernatiky řízení a obecně závazných právních předpisů zeýnéna v oblasti

školství,
o občanská a morální bezúhonnost,
r organizační a řidící schopnosti,
o zdravotnízpůsobilost.

Náležitosti rrřihláškv:
o přihláška ke konkursnímu řízení,
o strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních

a o odbomých znalostech a dovednostech,
o doklad o pruběhu zarněstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním

zaměstnavatelem.
o úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom, vysvědčeni o státní

zkoušce, vysvědčení o pedagogické způsobilosti)
o lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školy (ne

starší 2 měsíců),
o čestné prohlášeni o plné způsobilosti k právním úkonůrn v souladu s § 3 odst. 1 písm.

a\ zákona č. 56312004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, v platném znění,

. v]ípis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,

. úředně ověřený doklad o absolvováni studia pro ředitele škol v rámci dalšiho
vzděIávání pedagogických pracovniků v oblasti řízení školství, připadně jeho doložení
do 2 let od počátku výkonu činnosti ředitele školy,

o koncepce rozvoje školy (naximálně 5 stran ťormátu A4),
o pisemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení

ve smyslu zákona č. l0l/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném zr,ění.

Přednokládaný termín nástupu: 01.08.20l9

Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište.



Termín podáTí přihlášek: 08.03.2019 (o datu podání rozhoduje podaci razítko pošty nebo
podatelny MěÚ).

Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu: Městský úřad Vamsdorf
VÚ - oddělení školství, kultury a tělovýchovy
nám, E. Beneše 470
407 47 Yamsdorf

nebo předejte.o.sobně na podatelnu MěÚ v uzavřené obálce označené ,,NEOTVÍRAT -
KONKURSNI RIZENI na MS Seifertova)".

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní íizeni bez uvedení důvodu kdykoliv vjeho
průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Ing. Stanislav Horáček v. r.
starosta města

Vyvěšeno dne, t 6. nt. 20tg

Seirnuto dne,

,@ 0( l.


