OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ
Obec Nelahozeves v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vše v platném znění
oznamuje vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ ředitelku
Mateřské školy Nelahozeves, Školní čp. 10, Nelahozeves, okres Mělník,
příspěvková organizace
Předpokládaný nástup do funkce: 01. 08. 2018
Požadavky:
 Předpoklady pro výkon funkce ředitele mateřské školy stanovené v ust. 5
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj:
a) odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
b) délka praxe minimálně 3 roky
c) prokázání znalosti českého jazyka, vyplývá-li tato povinnost z platných
právních předpisů
d) plná svéprávnost
e) bezúhonnost
f) zdravotní způsobilost
 znalost problematiky školství a školských předpisů
 znalost práce na PC
 řídící, komunikační a organizační schopnosti
Náležitosti písemné přihlášky:
 jméno, příjmení, titul uchazeče
 datum a místo narození uchazeče
 státní příslušnost uchazeče
 místo trvalého pobytu a příp. korespondenční adresa uchazeče
 kontaktní spojení na uchazeče (telefon a e-mail)
 datum a vlastnoruční podpis uchazeče
K přihlášce je nutné doložit:
 ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a dokladů o dalším
vzdělání (včetně osvědčení o závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělání)
 dokumentaci o průběhu předchozích zaměstnání a délce praxe, včetně
uvedení funkčního zařazení
 strukturovaný profesní životopis
 koncepci řízení a fungování mateřské školy (v rozsahu max. 5 stran strojopisu
formátu A4)





výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce)
originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávané funkci (ne starší 2
měsíce)
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto
konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, v platném znění

Základní informace o mateřské škole:
 mateřská škola je příspěvkovou organizací obce Nelahozeves
 součástí organizace je – mateřská škola se současnou kapacitou 85 dětí
- školní jídelna – výdejna se současnou kapacitou 85
stravovaných osob
 organizace vykonává svou činnost na dvou místech (ul. Školní čp. 10, 277 51
Nelahozeves, a ul. Zagarolská čp. 313, 277 51 Nelahozeves)
 v současné době zaměstnává organizace 12 zaměstnanců ( 9 pedagogických
pracovníků a 3 nepedagogické pracovníky)
Způsob podávání přihlášek a lhůta:
Vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými
doklady je nutno doručit v zalepené obálce na adresu: Obecní úřad Nelahozeves,
Školní čp. 3, 277 51 Nelahozeves, a to do 18. 06. 2018 do 09:00 hodin.
Obálka musí být označena jménem, příjmením a adresou uchazeče a slovy:
„Konkursní řízení na ředitele/ ředitelku MŠ Nelahozeves – NEOTEVÍRAT“
Případné dotazy a informace na:
 tel. čísle: 315 785 059
 e-mailu: obec@nelahozeves.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový
konkurs.
v Nelahozevsi dne 31. 05. 2018

Ing. Josef Kebrle
starosta obce Nelahozeves
Vyvěšeno dne: 31. 05. 2018
Sejmuto dne:

