Město Šternberk
Městský úřad Šternberk
Horní náměstí 16
785 01 Šternberk

Vyhlášení konkursního řízení
Město Šternberk, zřizovatel Základní školy Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvkové
organizace, IČ 61989991, 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, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005
Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších
předpisů, na základě usnesení Rady města Šternberka č. 1847/51 ze dne 24.04.2017
vyhlašuje
konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky

Základní školy Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace,
IČ 61989991

Požadavky na uchazeče:
 vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 znalost školských předpisů a problematiky řízení příspěvkové organizace
 občanská a morální bezúhonnost
 dobrý zdravotní stav
 uživatelská znalost práce na PC
Obsahové náležitosti přihlášky:
 úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání dle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo
dodatku k diplomu – nemusí být ověřeno)
 doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání formou čestného prohlášení
uchazeče s uvedením přesného časového přehledu a funkčního zařazení
(opatřený datem a podpisem uchazeče)
 strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče)
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 koncepce rozvoje školy v rozsahu maximálně 4 stran strojopisu (opatřen datem a
podpisem uchazeče
 výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nebo doklad o jeho
vyžádání
 originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání pracovního místa ředitele
(ne starší než 3 měsíce)

Termín podání přihlášek: do 30.05.2017
Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy, e-mailové adresy a čísla telefonu)
včetně požadovaných náležitostí zasílejte doporučeně na adresu Městský úřad
Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk. Obálku označte heslem:
„NEOTVÍRAT – KONKURSNÍ ŘÍZENÍ – ŘEDITEL ZŠ DR. HRUBÉHO“.
Přihláška, která není úplná nebo dodána po stanoveném termínu, nemůže být
zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované pracovní místo.
Šternberk, 24.04.2017

Michal Oborný, v.r.
místostarosta

Doba vyvěšení na úřední desce MěÚ Šternberk: od 25.04.2017 do 31.05.2017

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ Šternberk dne:
Sejmuto z úřední desky MěÚ Šternberk dne:
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