Město Břidličná
Nábřežní 452, 793 51 Břidličná,
_______________________________________________________________
Rada Města Břidličná v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném
znění a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a
konkurzních komisích, v platném znění,

vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo ředitele (ředitelky):
Mateřská škola Břidličná, Hřbitovní 439,okres Bruntál,
příspěvková organizace
Předpoklady:
- odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe dle zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
v platném znění
- plná způsobilost k právním úkonům
- znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména
v oblasti školství
- odborné, řídící a organizační schopnosti
- občanská a morální bezúhonnost
- zdravotní způsobilost
- praxe na vedoucím pracovním místě v oblasti školství výhodou
Obsahové náležitosti přihlášky:
- přihláška – uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail
- úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání včetně dokladů o dalším
vzdělávání
- strukturovaný profesní životopis včetně údajů o dosavadních zaměstnáních
a odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
- čestné prohlášení o plné svéprávnosti (způsobilosti k právním úkonům)
- originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ky
(ne starší 2 měsíců)
- 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
- koncepci rozvoje školy (max. rozsah 2 strany strojopisu formátu A4)
Předpokládaný nástup: 01. 08. 2018
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 13. 04. 2018 (včetně) na
adresu: Město Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná, nebo předejte osobně na
podatelně MěÚ Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná do 10:00 hodin.
Obálku označte heslem „Konkurz Mateřská škola Břidličná, Hřbitovní 439,okres
Bruntál, příspěvková organizace – neotvírat“.
Kontakt: tel.: 554 773 543, e-mail: tajemnik@mu-bridlicna.cz.
Do konkurzního řízení budou přijaty pouze přihlášky s kompletními doklady
včetně ověřených kopií dokumentů a vlastnoručním podpisem.

