KONKURZ
Starostka Obce Oudoleň v souladu s § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurzní řízení

na pracovní místo ředitele/ředitelky

Základní školy a Mateřské školy Oudoleň
sídlo: 582 24 Oudoleň 123
Předpoklady:
1. odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“)
2. plná svéprávnost (resp. způsobilost k právním úkonům) dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona
o pedagogických pracovnících
3. bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících
4. zdravotní způsobilost dle § 3 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických pracovnících
5. znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících
6. délka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou
jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo
v činnosti ve výzkumu a vývoji v souladu s § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících.
Doložte:
1. přihlášku + osobní údaje
2. strukturovaný životopis
3. úředně ověřenou kopii dokladů o splnění předpokladů odborné kvalifikace (diplom včetně
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání)
4. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení
(např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů)
5. písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran
6. výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce
7. čestné prohlášení o plné svéprávnosti
8. originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního
místa ředitele (ne starší 2 měsíců)
9. 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
10. přihláška dále může obsahovat jiné doklady prokazující znalosti či dovednosti uplatnitelné
na dané pozici.
Předpokládaný nástup: 1. 8. 2020
Přihlášku doručte nejpozději 30. 4. 2020 do 11.30 hodin na adresu: Obec Oudoleň, Oudoleň 123,
582 24 Oudoleň
Obálku označte: „KONKURZ – NEOTVÍRAT“
V případě dalších dotazů se obracejte na Mgr. Blanku Zvolánkovou, starostku obce, č. tel.:
732 635 540.

