
OBEC KRMELÍN
y §ouladu s § 166 ákonaé.56tl2004 Sb., o předškolním, základnímo střednímo vyšším odborném
a jiném vzdělávání a vsouladu s vyhláškou č. 54/2005 §b., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích v platném znění

rada obce vyhtašuj e konku rzní íízení
na pozici ředitele - ředitellry příspěvkové orgalizace

Mateřská škola Krmelíno Kostelní 70

Předpoklady:
o r,ysokoškolské vzdélání pedagogického směru a související podmínky dle zi{kona č. 563/2004 Sb.,

o pedagogic\ých pracovnících a o změně někteqých zikonl& v platném zrténi, nebo sťedoškolské
vzdělánípedagogického směru a 15 let praxe pedagogického pracovnfta v MŠ

. praxedle § 5 odst, 1písm. a zákonač.563/2004 Sb.,opedagogic§ýchpracovnícíchaozměně
některych zákonů

. organizační a řídící předpoklady podle §5 odst.2 zékona é. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o zrrrěně někteých zákonů v platném anění

o zrralost školsk}ch předpisů a problematiky řízení školy
o oběanská amorálni beáhonnost
. dobď zdravotní stav
o znalost cizfuo jazykavitina.

Zájemci předloá písemnou přihlášku, která obsahuje tyto náležitosti: jméno, příjmení, titul, státní
příslušnost, místo trvalého pobytu, datum a místo narozeni,kontakty (kontakfurí adresu, telefon, e-mail),
datum a podpis uchazeče

K přihlášce doložte:
o úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdéláni(diplom věetně vysvěděení o sátní

závěreéné zkoušce), event. další doklady o prohloubeni vzdéláni, věetrrě absolvování kurzu a
seminářů, zapojení v projektech apod.

o doklad o celkovém průběhu zaměstnání potwzený posledním zaměstnavatelem včetně uvedení
funkčního zařazetí

o strukturovaný profesní životopis, věetně údajů o odborných zralostech a dovednostech
o koncepci rozvoje školy v rozsahu max. č§ř stran strojopisu formátu A4
o čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 záú<onaě.45ll1991Sb., kte4fun se stanoví některé další předpoklady

pro qýkon někte4ých funkcí ve státních orgánech aorganizacich ČRv platném zrění
. rrypis z evidence rejsťíku trestů, ne starší 90 dní
. originál lékařského potwzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele, ne starší 60 dní
o písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto řízení ve smyslu ákona č.

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některych zrákonů v platlrém zrrění

Platové zařazení dle platných právních předpisů.

Předpokládaný nástup do funkce: 1.8.2018

Předpokládaná doba výkonu činnosti ředitele: 6 let



Ke konkurunímu řízení budou přijaty pouze přihtášky doložené kompletními
náležitostmi. Přihlášku, životopis, čestné prohlášenín koncepci rozvoje a písemný souhlas
vlastnoručně podepište.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkurzníYlzení kdykoliv v jeho průběhu.

Termín podání přihlášek do 18. dubna 2018 do 17 hodin včetrrě

Vyhlašovatel: Rada obce Krmelín

Kontaktní osoba: lng. Yveta Kovalčíková, starostka obce, tel +420 724 I35 569

přihlášt§, doručte osobně na obecní úřad krmelín v době otevírací doby pro styk s veřejnostío
nebo zasilejte doporučeně na adresu Kostelní 70, Krmelínr739 24

Oznámení bylo schváleno u§nesením Rady obce č. 19186 ze dne 19. 2.2018

obálku označte heslem ,,NEOTYÍRAT - KONKI]RZNÍ ŘÍznNÍ vrŠ"


