Město Česká Kamenice, Náměstí Míru 219,
407 21 Česká Kamenice
___________________________________________________________

Rada města Česká Kamenice po projednání ze dne 29. 4. 2019 usnesením č. 306/10/RM/2019
v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,
§ 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školského zákona), v platném znění a v souladu s § 3 vyhlášky ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích ve
znění vyhlášky č. 107/2019 Sb.
oznamuje
vyhlášení konkursu
na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy, Česká Kamenice, Palackého 141,
příspěvkové organizace
předpoklady pro výkon činnosti ředitele:
-

-

způsobilost k právním úkonům
odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost
bezúhonnost
zdravotní způsobilost
prokázaná znalost českého jazyka (platí pro uchazeče, který získal příslušnou odbornou
kvalifikaci stanovenou zákonem č. 563/2004 Sb…. v jiném vyučovacím jazyce než českém)
praxe v délce 3 roků - spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro
kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo
v činnosti ve výzkumu a vývoji
organizační a řídící schopnosti
znalost problematiky řízení školství a příslušných školských předpisů
dobré komunikační schopnosti
počítačová gramotnost

Obsahové náležitosti přihlášky:
-

jméno, příjmení a titul
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
kontaktní telefonní číslo
číslo občanského průkazu (případně číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana
datum a podpis

K přihlášce připojte následující doklady:
-

životopis vč. přehledu praxe
koncepci rozvoje školy v rozsahu 4 A4 (strojopis)
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 90 dní, u cizích státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
ověřenou kopii dokladu prokazující odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ne starší 2 měsíců
motivační dopis v rozsahu 1 A4 (strojopis)
souhlas se zpracováním osobních údajů

Bližší informace o současném chodu MŠ Vám dle předchozí domluvy poskytne paní ředitelka Hana
Zajíčková, kterou můžete kontaktovat na hana.zajickova@ceska-kamenice.cz

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele je 1. 10. 2019 nebo dle dohody
Platové podmínky: v rozmezí 27.530,- Kč až 32.340,- Kč + osobní příplatek a příplatek za vedení
Přihlášku do konkurzu včetně požadovaných dokladů doručte v uzavřené obálce s označením
„konkurs – ředitel MŠ“
osobně na podatelnu Městského úřadu nejpozději do 31. 5. 2019 – 12:00 hodin
nebo zasílejte poštou na adresu:
Městský úřad Česká Kamenice
Náměstí Míru 219
407 21 Česká Kamenice
tak, aby byla doručena na Městský úřad Česká Kamenice nejpozději do 31. 5. 2019.

V České Kamenici, dne 2. května 2019

Jan Papajanovský
Starosta města

