OBEC SVĚTNOV
Světnov 62, 591 02 Žďár nad Sázavou
kraj Vysočina

Starosta obce Světnov vyhlašuje
v souladu s § 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

vyhlašuje konkursní řízení
na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele
Základní škola a Mateřská škola Světnov, příspěvková organizace
se sídlem Světnov 46, 591 02 Žďár nad Sázavou
Předpoklady:
•

•
•
•

odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“),
plná svéprávnost (resp. způsobilost k právním úkonům) a bezúhonnost
zdravotní způsobilost k výkonu daného vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele
délka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou
jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo
v činnosti ve výzkumu a vývoji v souladu s § 5 odst. 1 zákona o pedagogických
pracovnících, tj. 4 roky.

Požadavky:
•
•
•
•

organizační a řídící schopnosti,
znalost školských předpisů a problematiky řízení daného druhu a typu školy,
znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání,
schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání.

Písemně zašlete:
•
•

•
•
•
•

•
•

přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail, případ. datovou schránku),
úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně úředně
ověřenou kopii jiného dokladu o úspěšném ukončení studia dokládající získání odborné
kvalifikace pro daný druh školy (např. diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné
zkoušce, vysvědčení o absolutoriu, maturitní vysvědčení atd.),
výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitelky/ředitele
(ne starší 3 měsíců),
strukturovaný profesní životopis,
doklad o splnění praxe dle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících, ze kterého
je patrný druh práce a jeho přesné časové vymezení (např. přehled praxe potvrzený
posledním zaměstnavatelem),
pedagogickou koncepci rozvoje a řízení školy,
čestné prohlášení o plné svéprávnosti.
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Zaměstnavatel nabízí zvýhodněné bydlení v rekonstruovaném bytě 3+kk přímo v budově
mateřské školy. Více informací poskytne starosta obce Pavel Štefan telefonicky, e-mailem nebo
po předchozí domluvě přímo na místě. Kontakty: tel.: 605 143 578, e-mail: obec@svetnov.cz.
Přihlášku s požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou nejpozději do 29. 6. 2022 do
15:00 hodin (rozhodující je datum a čas doručení) na adresu: Obec Světnov, Světnov 62, 591 01
Žďár nad Sázavou.
Obálku označit „Konkurs ZŠ a MŠ Světnov – NEOTVÍRAT!“.
Přihlášku, životopis, koncepci a čestné prohlášení vlastnoručně podepište a uveďte datum.
Ředitelka/ředitel školy bude jmenována/jmenován na dobu neurčitou s předpokládaným
nástupem do funkce 1.8.2022, případně dle dohody.

Upozornění:
Přihláška doručená po termínu a přihláška, která nebude splňovat požadavky týkající se výše
uvedených předpokladů a obsahových náležitostí přihlášky včetně jejích příloh bude uchazeči
vrácena bez dalšího projednání.
Vyvěšeno na úřední desku (popř. jiný způsob oznámení) dne: 6.6.2022.
Sejmuto/sňato z úřední desky (popř. jiný způsob oznámení) dne: ………………

Pavel Štefan
starosta obce

Pavel
Štefan

Digitálně podepsal
Pavel Štefan
Datum: 2022.06.06
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