Městys Bezno
B o l e s l a v s k á 154 294 29 B e z n o
Kancelář starosty městyse

Tel.: 777 / 077 540

__________________________________________________________________
Čj. 00328/2022/UM

VYHLÁŠENÍ KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ
Městys Bezno, se sídlem Boleslavská 154, 294 29 Bezno, IČ 00237469
vyhlašuje
v souladu s § 166 odst. 2) a odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
konkursní řízení
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace
zřizované Městysem Bezno
Základní školy a mateřské školy Václava Vaňka
se sídlem Školní 242, 294 29 Bezno
IČ 750 34 255

Požadavky:
•

splněné předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy dle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

•

občanská a morální bezúhonnost

•

znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů

•

organizační a řídící schopnosti

•

dobrý zdravotní stav

Náležitosti ke konkursnímu řízení:
1.

písemná přihláška do konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele
Základní školy a Mateřské školy Václava Vaňka, se sídlem Školní 242, PSČ 294 29,
IČ 750 34 255, obsahující jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu,
kontaktní telefon a e-mail, datum a vlastnoruční podpis uchazeče,

2.

úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání dokládající odbornou
a pedagogickou kvalifikaci

3.

přehled průběhu zaměstnání a dosažené pedagogické praxe nebo praxe v řídící činnosti nebo
v činnosti ve výzkumu a vývoji potvrzený posledním zaměstnavatelem,

4.

strukturovaný profesní životopis,

5.

nástin rozvoje školy v rozsahu max. čtyř stran A4,

6.

výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce),

7.

originál nebo úředně ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu činnosti
ředitele (ne starší než tři měsíce)

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele od 1. 8. 2022.
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady doručte nejpozději do 9. 5. 2022 do 17:00 hodin
na adresu zřizovatele: Městys Bezno, Boleslavská 154, 294 29 Bezno.
Na obálku napište „KONKURSNÍ ŘÍZENÍ ŘEDITEL ZŠ a MŠ BEZNO - NEOTVÍRAT“.
Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

V Bezně dne 31. března 2022

podepsal Mgr. Zdeněk Volf
Mgr. Zdeněk Volf Digitálně
Datum: 2022.03.31 16:49:41 +02'00'

…..……………………………….
Mgr. Zdeněk Volf
starosta městyse

Vyvěšeno na úřední desce dne: 31. 3. 2022
Sejmuto dne: 10. 5. 2022
Současně vyvěšeno na elektronické úřední desce.

