čj. MMJ/OŠKT/51146/2020
Rada města Jihlavy, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu
s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích ve znění pozdějších
předpisů vyhlašuje
konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, příspěvková organizace
Požadavky:
-

předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky školy a odborná kvalifikace a praxe podle
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
v platném znění,

-

znalost problematiky řízení a předpisů v oblasti školství,

-

organizační a řídící schopnosti,

-

občanská a morální bezúhonnost.

Písemně zašlete:
-

přihlášku (uveďte jméno, příjmení, trvalé bydliště, kontaktní adresu, telefon, e-mail),

-

úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),

-

doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení
potvrzený posledním zaměstnavatelem,

-

strukturovaný profesní životopis,

-

písemnou koncepci rozvoje a řízení školy (max. rozsah 5 normostran),

-

výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců),

-

potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky (ne starší tří
měsíců),

-

čestné prohlášení o plné svéprávnosti.

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 8. 2020.
Ke konkursnímu řízení zasílejte pouze přihlášky doloženého kompletními doklady (přihlášku, životopis,
čestné prohlášení o plné svéprávnosti, písemnou koncepci rozvoje a řízení školy vlastnoručně podepište).
Přihlášky s požadovanými doklady podejte osobně přes podatelnu nebo poštou na adresu:
Magistrát města Jihlavy, Odbor školství, kultury a tělovýchovy, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
s doručením do 24. 4. 2020 do 12,00 hod.
Obálku označte: Konkurs ZŠ OB Jihlava – NEOTVÍRAT!
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