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Vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠa MŠKarnenný Přívoz.

obec Kamenný PÍívozv souladu s $166 odst. 2 zákonaě' 56112004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyššímodborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění
pozdějšíchpředpisůavsouladu s $ 3 vyhláskyMŠMrČne'54l2OO5 Sb., onáležitostech
konkurzního řízenía konkurzních komisích vyhlašuje konkurz na vedoucí pracovní místo

ředitele příspěvkov é or ganizace
Záklaďní škola a mateřská škola Kamenný Přívoz,Kamenný
:

PÍívoz53,25282

Kamenný Přívoz.
Předpoklady : splnění předpokladů pro výkon funkce ředitele školy dle zžkona č. 56312004

Sb., ve znění pozdějších předpisů' dobrý zdravotní stav, morální a občanská bezúhonnost.
Adresa pro doručenípřihlášek : obec Kamenný PŤívoz, Kamenný PŤivoz lO, 252 82
Kamenný PŤívoz. obálku oznaěít: Konkurz neotvírat _ ZŠa MŠKamenn ý Ptívoz.
Termín podání žádosti : nejpozději do 17.4.2013 do 14:00 hodin.
Obsahové náležitosti přihlášky : úředně ověřené kopie dokladů o ukončeném vzdělání
potvrzýícíodbornou kvalifikaci pro pŤímou pedagogickou činnost podle zákona č 56312004
Sb., ve znění pozdějších předpisů, doklad o délce pedagogické praxe a přehled o pruběhu
zaměstnání potvrzertý posledním zaměstnavatelem, strukturovaný Životopis, lékařské
potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele ne starší2 měsíců,koncepce rozvoje ZŠa
MS Kamenný PŤívoz (max. 5 stran strojopisu), výpis z evidence Rejstříků trestu ne starší3
měsíců (nebo doklad o jeho vyžádání), úředně ověřená kopie osvědčení (nebo doklad o jeho
vyžáďání) a čestnéprohlášení dle $ 4 odst. 1 a3 zákonač. 451l1991 Sb., ve zněnípozdějších
předpisů (nedokládajiuchazečinarozenípo 1. prosinci I97I),irředně ověřená kopie dokladu
potvrzující znalost českéhojazyka podle $ 4 zákona č. 56312004 Sb., ve zněnípozdějších

předpisů.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nelybrat žádnéhoz uchazečůa vyhlásit nový konkurz.
Příp. dotazy : na tel.č.: 725 921 94l.
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Návštěvní hodiny po' 8-11.30, 12'30-16'00 st. 8'00_11'30, 12'30-l7.00

Ing.Pavel Pála
místostarosta obce

