
Město varnsdorf

na základě usnesení RM č. 56/20l 8/ l ze dne 25.01 .201,8, v souladu s ustanovením § 1 66 odst.
3 zákona č. 56r 12004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odbomérn a jinérn
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a ustanovením § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o
náležitostech konkursního řízení a korrkursních komisí vyhlašuje

konkurs na obsazení pracovního místa ředitele školy

o Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková
organizace

o Základní škola Varnsdorf, Edisonova 282l, okres Děčín, příspěvková organizace
c Zák]ar,]ní škola Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace
o Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková

organizace

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

zákona č. 56312004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně někteqých předpisů,
v platném zrrění,

o plná způsobilost k právním úkonům,
o znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti

školství,
. občanská a morální bezúrhonnost,
. organizačni a řídící schopnosti,
r zdravotnízpůsobilost.

Náležitosti přihláškv:
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 zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním

zaměstnaVatelem,
o úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom, vysvědčení o státní

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

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

a) zákona č. 56312004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
o úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího

vzdě],áváni pedagogických pracovniků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení
do 2 let od počátku výkonu činnosti ředitele školy,

. koncepce rozvoje školy (maximálně 5 stran formátu A4),
o písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursniho řízení

ve smyslu zákona č, 10l/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,

@),, ,,



Předpokládaný termín nástupu: 01.08.2018

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

Termín podálí rrřihlášek: 23.03.2018 (o datu podání rozhoduje podací razítko pošty nebo
podatelny MěU).

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

nebo předejte osobně na podatelnu MěÚ v uzavřené obálce označené ,,NEOTVÍRAT -
KONKURSNÍ ŘÍZBNÍ na (doplnit příslušnou školu)".

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řizenibez uvedení důvodu kdykoliv vjeho
pruběhu nebo nevybrat žádného lchazeče.

Ing, Stanislav Horáček v. r.
starosta města
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