
 

Dolní Chvatliny 4, 281 44 p. Zásmuky 

             

V souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 

Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů a na základě 

usnesení zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny č. 201902 ze dne 15. 04. 2019 

vyhlašuje konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ky 

Mateřské školy Dolní Chvatliny, Dolní Chvatliny 26, IČ 75034140   

předpokládaný termín nástupu 01. 08. 2019 

Požadavky: 

-  předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy podle § 5 odst. 1 písm. a) zák. č. 563/2004                 

   Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění 

-  odborná kvalifikace podle § 6 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. 

-  znalost problematiky organizace a řízení ve školství a příslušných předpisů 

-  občanská a morální bezúhonnost 

 

K přihlášce přiložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokladů: 

 

-  přihláška 

-  písemný souhlas se zpracováním osobních údajů 

-  doklady o dosaženém vzdělání (v případě VŠ vzdělání diplom i vysvědčení) 

-  doklad o celém průběhu zaměstnání (včetně funkčního zařazení) a délce praxe potvrzený 

   posledním zaměstnavatelem 

-  profesní životopis 

-  koncepce dalšího rozvoje školy (max. rozsah 3 stran formátu A4) 

-  výpis rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce), popř. doklad o jeho vyžádání 

-  lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu dané funkce (ne starší 2 měsíců) 

 

Přihlášku s kontaktními údaji (adresa, telefon, e-mail) včetně všech výše uvedených příloh zašlete 

doporučeně (nebo osobně doručte do podatelny OÚ Dolní Chvatliny) nejpozději do 1000 hodin dne 20. 05. 

2019, na adresu Obecní úřad Dolní Chvatliny, Dolní Chvatliny 4, 28144 p. Zásmuky. 

Osobní údaje budou využity pro účel výběrového řízení. 

Na obálce uveďte: 

„KONKURZ – MATEŘSKÁ ŠKOLA – NEOTVÍRAT“. 

Dotazy na telefonu: 321 623 781 

 

V Dolních Chvatlinách, dne 17. 4. 2019                         Ladislav Beran  

    starosta   
 

Vyvěšeno: 18. 4. 2019 

Sejmuto:   20. 5. 2019 


