Konkursní řízení
na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
Základní škola Úvaly, Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly
Rada města Úvaly vyhlašuje 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 § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,
konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace Základní škola Úvaly, Arnošta z Pardubic 8, 250 82
Úvaly.

Předpoklady pro výkon činnos" ředitele/
ředitelky
podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických
pracovnících“):
odborná kvaliﬁkace dle zákona o pedagogických
pracovnících
příslušná praxe dle zákona o pedagogických
pracovnících
způsobilost k právním úkonům
bezúhonnost
zdravotní způsobilost
znalost českého jazyka

K přihlášce přiložte
1 doklady o dosaženém vzdělání
2 doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle
§ 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících

3 strukturovaný životopis
4 vize a koncepce dalšího rozvoje školy na 3-5 let (maximálně
2 strany A4)

5 reference předcházejícího zaměstnavatele (včetně

6
7
8

Požadavky pro výkon činnos" ředitele/
ředitelky
znalost školských právních předpisů a školské
problema"ky
základní ekonomické znalos"
organizační a řídící schopnos"

9

Od kandidáta navíc očekáváme
špičkovou úroveň vedení pedagogického procesu
a podpory učitelům
zajištění bezpečného prostředí pro dě"
i zaměstnance školy
progresivitu s cílem poskytovat moderní vzdělání
odpovídající současným trendům
dobrou komunikaci s rodiči i žáky
otevřený a transparentní přístup

kontaktních osob). Pokud bylo zaměstnavatelů více,
tak reference alespoň dvou zaměstnavatelů (včetně
kontaktních osob)
výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce)
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilos" k výkonu funkce
pedagogického pracovníka (ne starší 2 měsíce)
lustrační osvědčení podle §4 odst. 1 a čestné prohlášení
podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se
stanoví některé další předpoklady pro výkon některých
funkcí ve státních orgánech a organizacích České
a Slovenské Federa"vní Republiky, České republiky
a Slovenské republiky (nedokládají uchazeči narození po
1. prosinci 1971)
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely
tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů

Nabízíme

Předpokládaný nástup do funkce je 1.8.2018.
Neúplné a pozdě došlé přihlášky budou bez dalšího zkoumání
vyřazeny.
Písemnos" uvedené v bodech 1, 2, 6, 7, 8 lze nahradit jejich
ověřenými kopiemi.
Datum konkursu bude jednostranně stanoveno
vyhlašovatelem.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat bez zdůvodnění
žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurs.

podporu zřizovatele pro realizování vizí základní školy
bonus zřizovatele formou přímé ﬁnanční dotace
poskytované pro posílení administra"vní podpory pro
vedení ZŠ a učitele
služební byt o velikos" 1+1 až 3+1 dle rodinných poměrů
úspěšného uchazeče.

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené
obálce s přesným označením „KONKURS - ZÁKLADNÍ
ŠKOLA ÚVALY“ a „NEOTVÍRAT“ musí být doručeny do
12. 3. 2018 do 12:00 do podatelny Městského úřadu Úvaly
na adrese Pražská 276, Úvaly.
Další informace najdete na www.zsuvaly.cz, www.mestouvaly.cz.
Městský úřad Úvaly, správní odbor, Pražská 276 250 82 Úvaly

