Obec Osov vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 3
vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích a z pravomoci
statutárního zástupce obce

konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Základní školy a
Mateřské školy Osov, okres Beroun
Požadavky:
•

•
•
•
•

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele školského zařízení, kvalifikace a pedagogická praxe
dle 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.
Organizační a řídící schopnosti.
Občanská a morální bezúhonnost.
Dobrý zdravotní stav.

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
•

Jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého
pobytu, telefonické spojení, email, datum a vlastnoruční podpis uchazeče/ky.

K přihlášce doložte:
•
•
•
•
•
•
•

Úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní
závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení).
Doklad o průběhu všech předchozích zaměstnání a délce pedagogické praxe vč. časového
vymezení (pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů).
Strukturovaný profesní životopis.
Motivační dopis s představou uchazeče o budoucím rozvoji organizace (max. rozsah 2 strany
formátu A4).
Originál lékařského potvrzení způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele/ky základní školy a
mateřské školy (ne starší 2 měsíců).
Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání.
Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Předpokládaný nástup do funkce: 1.8.2019
Místo a lhůta pro podání přihlášky:
Obec Osov, Osov 108, 267 25 Osov do 8.3.2019 do 12:00 hod.
Zalepenou obálku označte slovy: „Konkurs ZŠ a MŠ Osov 2019 – neotvírat“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurs.
Případné dotazy a informace:
Tel. číslo: 311 584 256
E-mail: obec@osov.cz
V Osově dne 14.1.2019
Marcela Čabounová
starostka obce Osov

