MĚSTO KAPLICE
Kancelář starosty a tajemníka
Náměstí 70, 382 41 Kaplice, IČ 00245941, DIČ CZ00245941
fax 380 303 110, telefon 380 303 111, e-mail starosta@mestokaplice.cz, www.mestokaplice.cz

Rada města Kaplice vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou MŠMT
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích

KONKURSNÍ

ŘÍZENÍ

na obsazení místa

ředitele/ředitelky Mateřské školy Kaplice, 1. máje 771
1. Požadavky a předpoklady:
• stanovené v § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
v platném znění (dále zákon o pedagogických pracovnících),
• získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle ustanovení § 6,
• délka praxe ke dni podání přihlášky 4 roky dle § 5 zákona o pedagogických pracovnících,
• znalost problematiky školských právních a ekonomických předpisů,
• organizační a řídící schopnosti,
• občanská a morální bezúhonnost,
• dobrý zdravotní stav.
2. Termíny:
•
lhůta pro podání písemné přihlášky do VŘ – do 15.06.2018 do 12.00,
•
ředitelka bude jmenována na šestileté období v souladu s § 166, odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
s předpokládaným nástupem do funkce 01.08.2018.
4. Písemné přihlášky
•
zasílat na adresu: Městský úřad Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice nebo osobně na podatelnu městského
úřadu (obálku označit „Neotvírat - Konkurz – MŠ“).
5. Přihláška musí obsahovat:
• jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského
průkazu, kontaktní spojení (telefon, e-mail, DS), datum a podpis uchazeče. Přihlášku ke konkursnímu řízení
je možné stáhnout na http://www.mestokaplice.cz/mestsky-urad-6/kancelar-starosty-a-tajemnika/
6. K přihlášce připojit tyto doklady:
•
strukturovaný profesní životopis,
•
výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
•
ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné
zkoušce, maturitní vysvědčení),
•
další doklady (kurzy, osvědčení apod.),
•
písemnou koncepci rozvoje a řízení školy v rozsahu 4 normostran,
•
doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy,
potvrzení zaměstnavatelů),
•
potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitelky školy (ne starší 3 měsíce),
•
písemní souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V Kaplici 29.05.2018
Mgr. Pavel Talíř, v.r.

starosta

