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OBEC KRMELÍN
v souladu s § 166 zákona č.56112004 Sb., o předškolním, základním, střednímo vyšším odborném
a jiném vzdělávání a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích v platném znění

rad,a obce vyhlašuje konkurzní řízení
na pozici ředitele - ředitelky příspěvkové organizace

Základní škola T. G. Masaryka Krmelín,
příspěvková organ izace, Št otni tZO

Předpoklady:
. vysokoškolské vzdělání pedagogického směru a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb.,

o pedagogických pracovnících a o změně některych zákonů v platném znění
. praxedle § 5 odst. 1písm, b zákonaě.56312004 Sb., opedagogickýchpracovnícíchaozměně

některlých zákonů
. organizační a řídící předpoklady podle § 5 odst. 2 zákona ě. 56312004 Sb., o pedagogických

pracovnících a o změně některych zákonů v platném znění
r znalost školských předpisů a problematiky řízení školy
o občansk á a morální bezúlronnost
. dobď zdravotní stav
o znalost AJ minimálně na úrovni 82
o znalost práce na pc

Zájemci předloží písemnou přihlášku, která obsahuje tyto náležitosti: jméno, příjmení, titul, státní
příslušnost, rnísto trvalélTo pobytu, datum a místo narozeni, kontakty (kontaktní adresu, telefon, e-mail),

datum a podpis uclrazeče

K přihlášce doložte:
. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně lysvědčení o státní

závěreěné zkoušce), event. další doklady o prohloubení vzdělání, včetně absolvování kurzů a
seminářů, zapojení v projektech apod.

r doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený poslednírn zaměstnavatelem včetně uvedení

funkěrtího zaíazení
o strukturovaný profesrrí životopis, včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech
o koncepci rozvoje školy v rozsahu max. čtyř stran strojopisu formátu ,{4
o čestné prohlášení dle § 4 odst, 3 zákonač.4511199l Sb., kterlým se stanoví některé další předpoklady

pro výkon některiých funkcí ve státních orgánech aorganlzacich ČRv platném znění
. výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 90 dní
o originál lékařského poťvrzení o způsobilosti k lykonávání funkce ředitele, ne starší 60 dní
o písernný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto řízení ve smyslu zákona ě.

10l12000 Sb., o ochraně osobníclt údajů a o změně někte4ých zákonů v platném znění

Platové zaíazení dle platných právrrích předpisů.

Předpokládaný nástup do funkce: 1.8.2018

Předpokládaná doba výkonu činnosti ředitele: 6 let



Ke konkurznímu Íízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními
náleŽitostmi. Přihlášku, životopis, čestné prohlášení, koncepci rozvoje a písemný souhlas
vlastnoručně podepište.

VyhlaŠovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkurzní íízení kdykoliv v jeho průběhu.

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

Vyhlašovatel: Rada obce Krmelín

Kontaktní osoba: Ing. Yveta Kovalčíková, starostka obce, tel +420 724 l35 569

Přihlášky doručte osobně na Obecní úřad Krmelín v době otevírací doby pro styk s veřejností,
nebo zasílejte doporučeně na adresu Kostelní 70, Krmelínr739 24

Oznámení bylo schváleno na Radě obce č.87 konané dne 5.3.2018.
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