MELO č. j. 445/2018
Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení:
ŘEDITEL/KA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE – ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOŠTICE

Město Loštice, Náměstí Míru 66/1, 789 83 Loštice
vyhlašuje

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ
na
ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Města Loštice,
Základní škola Loštice
Rada města Loštice ve smyslu § 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 § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkurzního řízení a konkurzních komisí, ve znění pozdějších předpisů, svým
usnesením č. 75/2405 ze dne 12. 02. 2018 oznamuje vyhlášení konkurzního řízení
na obsazení funkce ředitele/lky Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvková
organizace, Komenského 17, 789 83 Loštice.
Požadavky:
 VZDĚLÁNÍ a související podmínky podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 požadovaná praxe dle § 5 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 odborné, řídící a organizační schopnosti
 znalost školských předpisů a školské problematiky
 občanská a morální bezúhonnost
 dobrý zdravotní stav
 znalost práce na PC
Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
 jméno, příjmení, případně titul uchazeče
 datum narození uchazeče
 místo trvalého pobytu uchazeče
 datum a podpis uchazeče
Obsahové náležitosti přihlášky:
 úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání dle zákona č.563/2004
Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
 doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe, včetně pracovního zařazení
formou čestného prohlášení uchazeče
 strukturovaný životopis opatřený datem a podpisem uchazeče
 výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání

MELO č. j. 445/2018




originál lékařského potvrzení o zdravotním stavu a způsobilosti k výkonu funkce (ne
starší než dva měsíce)
návrh koncepce rozvoje základní školy (v rozsahu max. 4 stran strojopisu formátu A4,
opatřený datem a podpisem uchazeče)
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení
ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše
přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční
místo. Přihlášku si můžete vyzvednout na podatelně MěÚ Loštice, nebo na adrese www.mulostice.cz - odkaz o městě-výběrová a nabídková řízení.
Předpokládaný nástup do funkce:
s předpokládaným nástupem do funkce od 01. 08. 2018
Lhůta pro doručení přihlášky: do 21. 03. 2018 do 11.00 hod.
Písemně na adresu: Město Loštice, Náměstí Míru 66/1, 789 83 Loštice
Osobně: doručit na podatelnu MěÚ Loštice nejpozději dne 21. 03. 2018 do 11.00 hod.
Obálku s přihláškou označte „KONKURZNÍ ŘÍZENÍ ZŠ LOŠTICE – NEOTVÍRAT“
Na obálce bude uvedena přesná identifikace a adresa uchazeče.
Další informace podá osobně, nebo telefonicky starostka Města Loštice, Bc. Šárka Havelková
Seifertová, tel. číslo: 603 560 816.
Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno písemně. Uchazeč nese náklady,
které mu konkurzním řízením vznikly. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného
z uchazečů a vyhlásit nový konkurz.

Bc. Šárka Havelková Seifertová
starostka Města Loštice

Vyvěšeno dne: 20. 02. 2018
Sejmuto dne: …………..
Elektronická úřední deska: 20. 02. 2018
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PŘIHLÁŠKA DO KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ POZICE ŘEDITEL/KA ZŠ
Titul, jméno a příjmení
Datum narození
Adresa trvalého
pobytu
Kontaktní adresa

Mobilní telefon

E-mail

Přihlašuji se do konkurzního řízení na
Ředitel/ka příspěvkové organizace – Základní škola Loštice

Datum: …………………

Podpis: …………………………

