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Starostka obce Hvozdnice, okres Praha - žápad, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2
písmo b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti
na ust. § 99 odst. 2 téhož zákona, v souladu s § 166 odst. 2 zákona Č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění
zákona č. 624/2006 Sb., a podle vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkurzního řízení a konkurzních komisí

vyhlašuje

konkurzní řízení
na obsazení pracovního mí ta ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
Mateřská škola Hvozdnice, okres Praha-západ.
Požadavky:
•
•
školství
•
•
•
•

vzdělání a pedagogická praxe podle zákona Č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů ve
občanská a morální bezúhonnost
organizační a řídící schopnosti
dobrý zdravotní stav
uživatelská znalost práce na PC

Obsahové náležitosti přihlášky
•

ověřené kopie dokladů o nejvyšším vzdělání (včetně vysvědčení o státní
závěrečné zkoušce
• doklad o celkovém průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe
potvrzené posledním zaměstnavatelem (včetně uvedení funkčního zařazení)
• strukturovaný ži votopis
• koncepce organizace výuky a rozvoje školy (max. 5 stran strojopisu)
• originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu dané funkce (ne starší
3 měsíců)
• výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
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•

čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění nálezu ÚS
ČSFR
N A03/92
• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto
konkurzního
řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobnich údajů,
ve znění pozdějších předpisů.

Předpokládaný termín nástupu: 01. 09. 2011

Termín podáni přihlášek: do 12. 08. 2011 do 19,00 hod.
Rozhodující pro dodržení termínu podání přihlášek je datum a hodina dodání
přihlášky vyhlašovateli na níže uvedenou adresu, nikoliv tedy pouhé předání k
poštovní přepravě.
Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy a čísla telefonu) včetně
požadovaných náležitostí zasílejte na adresu:
Obec Hvozdnice, Hvozdnice čp. 160, 252 05 Hvozdnice
Obálku označte heslem: "Neotvírat - konkurzní řízení!"

Ve Hvozdnici dne 12. července 2011

Otisk razítka

JUDr. Helena Kučerová, Ph.D., v.r.
staro tka

Vyvěšeno: 12. 07. 2011
Sejmuto:
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