MĚSTYS DOLNÍ CEREKEV
588 45 Dolní Cerekev 107, IČ: 00285765
e-mail: dolnicerekev@dolnicerekev.cz, tel. 567 315 014

Dolní Cerekev 19. 2. 2020
Čj. MDC/117/2020

Starosta městyse Dolní Cerekev
na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005
Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, vyhlašuje

konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele
Základní školy a mateřské školy Dolní Cerekev, příspěvková organizace, IČ: 71002651
Požadavky:
• orientace ve školských, pracovněprávních a finančních předpisech, předpoklady pro výkon
činnosti ředitelky/ředitele školy a odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• znalost školských předpisů,
• organizační a řídící schopnosti,
• občanská a morální bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
Písemně zašlete:
• přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, příp. e-mail),
• ověřená kopie dokladu o splnění předpokladů odborné kvalifikace,
• výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
• čestné prohlášení o plné svéprávnosti,
• čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
• doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem,
• strukturovaný profesní životopis,
• koncepci rozvoje a řízení školy a koncepci ZŠ se zachováním 1. - 9. ročníku bez spojování tříd,
případně jiné návrhy,
• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,
• doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě, že uchazeč získal příslušnou odbornou
kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém
Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený
rozhovor podle § 5 odst. 1 vyhlášky 54/2005 Sb. („doplňkové hodnocení“). Podrobnější informace
o doplňkovém hodnocení se uchazeči dozví společně s pozvánkou ke konkurzu.
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete v termínu do 2. dubna 2020 - na adresu:
Městys Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 107, 588 45 Dolní Cerekev
nebo osobně doručte do kanceláře Úřadu městyse D. Cerekev nejpozději do 2. 4. 2020 do 12 hod.
Předpokládaný nástup nově jmenované/ho ředitele/ky bude 1. 6. 2020
Obálku označit: KONKURZ ZŠ A MŠ DOLNÍ CEREKEV – NEOTVÍRAT!
Ing. Zdeněk Dvořák
starosta městyse
Vyvěšeno na úřední desku dne:
Sňato z úřední desky dne:

