
Č. CV. :

Č. j. : 83/2019/OU
Počet stejnopisů: 2
V Březí, dne: 18. 2. 2019

OZNÁMENÍ
o vyhlášeni konkursního řIzení na pozici ředitele

Mateřské školy Pohádka, příspěvková organizace
se sídlem: Obecní 101, 251 01 Březí

Obec Březí, lČ: 00640123, se sídlem Obecní 101, 251 01 Březí, prostřednictvím starosty vyhlašuje
konkursní řIzeni na pozici ředitele Mateřské školy Pohádka, příspěvkové organizace, v souladu s
vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řIzenI a konkursních komisích.
Předpokládaný nástup do funkce je od 1. 6. 2019.

Požadavky na uchazeče: Vzděláni a pedagogická praxe pro výkon funkce ředitele dle zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnÍcÍch a o změně některých
zákonů, v platném znění
Znalost problematiky organizace a řIzeni ve školství a znalost
příslušných předpisů

Náležitosti přihlášky:

K přihlášce se připojí:

Organizační a řidÍcÍ schopnosti

Občanská a morálni bezúhonnost

Znalost práce na PC

Dobrý zdravotní stav

Ukončené funkční studium pro ředitele - výhodou

jméno, přIjmenI a titul
Datum a místo narození uchazeče
Státní příslušnost uchazeče
Místo trvalého pobytu
Kontaktní adresa, vC. telefonu a e-mailu
Číslo občanského průkazu
Datum a podpis uchazeče

Strukturovaný životopis
Potvrzení o započitatelné praxi od posledního zaměstnavatele
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál či
úředně ověřená fotokopie)
Úředně ověřená fotokopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Písemná koncepce řIzení mateřské školy (maximálně 5 stran A4)



Lékařské potvrzeni o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele
školy (ne starší 2 měsíců)
Souhlas s poskytnutím osobních údajů pro účely konkursního řízenI

Uchazeč podá písemnou přihlášku, sp|ňujÍcÍ uvedené náležitosti, osobně na
Obecního úřadu Březí, nebo ji zašle poštou na adresu Obecní úřad Březí, Obecní 101, 251
Obálku viditelně označí nápisem ,,KONKURSNÍ ŘÍZENÍ - ŘEDITEL MATEŘSKÉ ŠKOLY
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE".
Uchazeč nese náklady, které mu účastíve výběrovém řizení vznikly.

podatelnu
01 Říčany.

POHÁDKA,

Upozornění: nevyžádané doklady s osobními údaji budou v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních Udaju, § 20 odst. l) tohoto zákona, po skončeni výběrového řizeni skartovány.

Kontaktní osoba: Augustin Oppl, tel 323 605 179.

Lhůta pro podáni přihlášek
na Obecní úřad Březí: nejpozději do pondělí 11. 3. 2019 do 17:00 hod.

Vyvěšeno: 18. 2. 2019

Sejmuto:

Augustin Oppl


