OBEC MILČICE
Obec Milčice, Milčice 32, 289 11 Pečky, IČ: 00239445
Tel: +420 731 406 747, e-mail: podatelna@obec-milcice.cz, datová schránka: gqmatgy

Obec Milčice vyhlašuje dne 05. 02. 2019
v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 3
vyhlášky Ministerstva Školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisích,

KONKURZ NA OBSAZENÍ VEDOUCÍHO PRACOVNÍHO MÍSTA
ŘEDITELE/ŘEDITELKY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ OBCÍ MILČICE
Mateřské školy Milčice, příspěvkové organizace
Se sídlem: Milčice 32, 289 11 Pečky
IČ: 06177719
POŽADAVKY:
➢ vzdělání a předpoklady pro výkon funkce ředitele mateřské školy dle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
➢ občanská a morální bezúhonnost,
➢ dobrý zdravotní stav,
➢ plná způsobilost k právním úkonům,
➢ znalost problematiky školství a školských předpisů,
➢ řídící, komunikační a organizační schopnosti.
PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP DO FUNKCE: 1. 4. 2019 (dle dohody)
Náležitosti ke konkursnímu řízení:
➢ přihláška, která bude obsahovat jméno, příjmení, titul uchazeče, datum, místo narození,
státní příslušnost, místo trvalého pobytu případně korespondenční adresu, kontaktní spojení
na uchazeče, datum a vlastnoruční podpis uchazeče,
➢ ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení u vysokoškolského
vzdělání),
➢ přehled praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem,
➢ životopis,
➢ nástin rozvoje školy v rozsahu max. tří stran,
➢ výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání,
➢ lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce,

➢ koncepci řízení a fungování mateřské školy (max. 3 stran strojopisu formátu A4)
➢ písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE:
Mateřská škola je příspěvkovou organizací obce Milčice. Její kapacita je 22 dětí. Jedná se o mateřskou
školu bez jídelny s výdejnou.

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK:
Vlastnoručně podepsanou přihlášku uchazeče se všemi úplnými požadovanými doklady je nutno
doručit (rozhodující je datum doručení, nikoliv datum odeslání) v zalepené obálce na adresu:
Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte doporučeně nebo osobně do 27. 2. 2019 na adresu:
Obec Milčice, Milčice 32, 289 11 Pečky nejpozději do 10:00 hod.
Obálka musí být označena slovy „KONKURZ MŠ MILČICE“
PŘÍPADNÉ DOTAZY A INFORMACE NA:
Tel: +420 731 406 747, e-mail: podatelna@obec-milcice.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurs.

Ing. Jakub Douděra v. r.
Starosta obce Milčice

Vyvěšeno:
Sejmuto:

05.02.2019

