*

OBEC TETČICE
Palackého 177, 664 17 TetČice

Č.j. 0T0593/2015
Vyhlašuje v souladu s ustanovením ~ 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění platných předpisu, a v souladu s ustanovením * 166 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění

Konkursní řízení
na obsazení pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy Tetčice, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace, s nástupem od 1. 8. 2015
Požadavky:
předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele/ky školy dle zákona č.
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění
znalost školské problematiky a předpisu daného typu školy, školského zařízení
organizační a řídící schopnosti
-občanská a morální bezúhonnost
-dobrý zdravotní stav
-

‚

‚

-

Obsahové náležitosti přihlášky a povinné přílohy:
-úředně ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o
státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení)
-ověřené kopie dokladu o pruběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení
funkčního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelu apod.)
-strukturovaný profesní životopis
-písemnou koncepci rozvoje školy
-výpis z evidence Rejstříku trestu (ne starší než 3 měsíce)
-originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní zpusobilosti k výkonu činnosti
ředitele školy (ne starší 3 měsícu)
-písemný souhlas se zpracováním osobních údaju pro účely tohoto konkurzního řízení ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb. ochraně osobních údaju, v platném znění.
Termín podání přihlášky a doručovací adresa pro přihlášky:
Přihlášku je nutné doručit v zalepené obálce s označením,, KONKURS-NEOTVIRAT“
do pátku 10. 7.20 15 do 12:00 hod
na adresu: Obec Tetčice, Palackého 177, 66417 Tetčice
ní 30. 6. 2015
Jan Šon
starosta obce Tetčice
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