MĚSTO BRUNTÁL
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

Rada Města Bruntálu vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace

Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9

a oznamuje, v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisích v platném znění, požadavky pro konkursní řízení.

Požadavky:
a) předpoklady pro výkon činnosti ředitele stanovené v ustanovení § 3 a 5 zákona č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
b) znalost problematiky řízení, znalost obecně závazných právních předpisů zejména z oblasti školství,
c) občanská a morální bezúhonnost,
d) plná způsobilost k právním úkonům.

Náležitosti přihlášky:
- přihláška (s uvedením kontaktní adresy, telefonu, případně e-mailu),
- strukturovaný životopis (s uvedením odborných znalostí a dovedností),
- průběh jednotlivých zaměstnání (potvrzený posledním zaměstnavatelem) nebo čestné prohlášení
průběhu jednotlivých zaměstnaní,
- čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům v souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (vysvědčení a diplom, maturitní
vysvědčení),
- úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků v oblasti školství, případně jeho doložení do 2 let ode dne, kdy začne
vykonávat funkci ředitele školy,
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti vykonávat činnosti ředitele (ne starší 2 měsíce),
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání,
- koncepce rozvoje školy (maximálně 4 strany strojopisu),
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů.

úřední hodiny
pondělí a středa : 8:00-11:30
12:00-17:00
čtvrtek : 8:00-11:30

Tel.: +420 554 706 111
Fax: +420 554 712 193

Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-525771/0100
IBAN: 000052511195257710100
GIBAODE: KB589462101

Email:
posta@mubruntal.cz
podatelna@mubruntal.cz
www.mubruntal.cz
vphlav03.uzi

Čj:

MUBR/56840-16/fla - FIN-Fla_8310/2016/fla/1

Předpokládaný nástup do funkce od 1. 8. 2018.

Ke konkursnímu řízení budou přijaty přihlášky doložené kompletními doklady s vlastnoručním podpisem
uchazeče, včetně jeho kontaktní adresy, telefonu, případně e-mailu.

Přihlášky je možno zaslat poštou nebo osobně doručit na adresu zřizovatele, a to nejpozději dne 1. 4.
2018.

Kontaktní adresa:
Město Bruntál
Finanční odbor – oddělení školství
Nádražní 994/20
792 01 Bruntál
Kontaktní osoba:
Romana Flajzarová
Tel.: 554 706 256

Obálku označit slovy „KONKURS MATEŘSKÁ ŠKOLA BRUNTÁL, PIONÝRSKÁ 9 – NEOTVÍRAT“

V Bruntále dne: 21. 2. 2018

Ing. Petr Rys, MBA
starosta města



úřední hodiny
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