Obec Dolní Lánov, okr. Trutnov
Dolní Lánov 132, 543 41 Lánov
Starosta obce Dolní Lánov v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm.. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje

konkursní řízení
na pracovní místo ředitele/ředitelky

Základní školy a mateřské školy Dolní Lánov
Předpokládaný nástup na pracovní místo – 1. října 2018
Požadavky:
-

-

odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky v souladu s §
5,6, a 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
bezúhonnost,
zdravotní způsobilost, znalost problematiky řízení školství a školních předpisů,
organizační, řídící, komunikační a tvůrčí schopnosti.

Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, tituly, datum a místo narození, místo trvalého
pobytu, telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis.
K přihlášce přiložte:
1) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání),
2) doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení
(např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.)
3) strukturovaný profesní životopis,
4) písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 2-3 stran formátu A4
5) výpis z evidence Rejstříku trestu (ne starší 3 měsíců)
6) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo ředitele (ne starší 3
měsíců)
7) písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení
ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých
zákonů, v platném znění (vzor:http://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/konkursnirizeni-vzory/all). Příloha č. 12.
Přihlášku s uvedenými doklady dodejte v zalepené obálce nejpozději do 19. července 2018
do 11.00 hod. na adresu: Obec Dolní Lánov, Dolní Lánov 132, 543 41 Lánov.
Obálku označte: „Konkurs-neotvírat“.
JUDr. Miloslav Tomíček v.r.
starosta

