Město Kraslice – nám. 28. října 1438, 358 01 Kraslice
Tel. +420352370411, E-mail: podatelna@meu.kraslice.cz

VYHLÁŠENÍ KONKURSU
Rada města Kraslice vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení

na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky
Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, příspěvková organizace
datum nástupu 01.08.2020
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:
- písemná přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení, datum a místo narození, státní
příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu pro doručování, telefonní kontakt,
datum a vlastnoruční podpis uchazeče,
- předpoklady pro výkon činností ředitele/ředitelky školy stanovené v § 5 zákona č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
- odborná kvalifikace odpovídající § 7 nebo § 8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,
- osobní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky základní školy (zejména občanská a
morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti),
- dobrý zdravotní stav.
Obsahové náležitosti přihlášky:
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o
státní závěrečné zkoušce), osvědčující kvalifikační předpoklady,
- originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické
praxe včetně uvedení pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení
zaměstnavatelů, atd.),
- strukturovaný profesní životopis s uvedením kontaktní adresy pro doručování, telefonním
číslem a případně adresou elektronické pošty,
- koncepce rozvoje školy (rozsah min. 2 max. 5 stran strojopisu),
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců ke dni vyhlášení konkursu),
- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a
Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších
předpisů, (nedokládají uchazeči narození po 01.12.1971)
- originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti
ředitele/ředitelky školy (ne starší 3 měsíců ke dni vyhlášení konkursu).
Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený
rozhovor podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb. O využití tohoto nástroje, kterým je písemný test,
rozhodne konkursní komise.
Ředitel/ředitelka základní školy bude na základě konkursního řízení jmenován/a na období 6 let.
Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději do 30. dubna 2020 do 11.00 hodin na adresu:
Město Kraslice, nám. 28. října 1438, 358 01 Kraslice nebo osobně do podatelny Městského úřadu
Kraslice. Nepostačuje podat přihlášku včetně příloh ve stanovené lhůtě k poštovní přepravě, musí být
doručena do podatelny MěÚ Kraslice. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči
vrácena bez dalšího projednávání. Obálku označte „Konkurs ZŠ Kraslice, Dukelská 1122 –
neotevírat“.

