MĚSTO LOVOSICE
Rada města Lovosice svým usnesením č.294/2022 ze dne 12.10.2022 a v souladu s § 166
odst. 2 a odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje
konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitel/ředitelka příspěvkové
organizace

Mateřské školy Resslova 974, Lovosice
Předpoklady pro výkon práce ředitele školy stanovené § 5 zákona č.563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
•
•
•
•
•
•
•
•

odborná kvalifikace odpovídající § 6 zákona č. 563/2004 Sb.,
3 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro
kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící
činnosti ve výzkumu a vývoji (§ 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnicích)
způsobilost k právním úkonům (§ 3 odst. 1 písm. a) zákona o pedagogických
pracovnicích
bezúhonnost
zdravotní způsobilost
znalost českého jazyka (§ 3 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnicích
znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů
organizační a řídící schopnosti

Přihláška musí obsahovat:
• jméno, přímení, titul
• datum a místo narození
• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu, příp. korespondenční adresa
• číslo OP nebo dokladu o povolení k trvalému pobytu (u cizích státních příslušníků)
• datum a podpis (+ kontakt – číslo telefonu, email)
K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie:
• doklady o získání odborné kvalifikace (diplom a vysvědčení o státní zkoušce, příp.
doklady o dalším vzdělání, maturitní vysvědčení)
• doklad o průběhu všech zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení
funkčního zařazení, (možno nahradit ověřenými kopiemi nebo originály pracovních
smluv apod.)
• strukturovaný životopis
• koncepci rozvoje školy (max. rozsah 5 stran strojopisu)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo ředitele (ne starší
2 měsíců)

•

výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (popř. doklad o jeho vyžádání)

Předpokládaný termín nástupu 1.1.2023
Přihlášky včetně všech výše uvedených dokladů zasílejte do 25.11.2022 na adresu :
Městský úřad Lovosice, Alena Zelenková, ekonomický odbor,
Školní 407/2, 410 30 Lovosice nebo osobně doručené do podatelny MěÚ v Lovosicích.
Na obálce zřetelně uveďte: KONKURSNÍ ŘÍZENÍ - Mateřské školy Resslova 974,
Lovosice – Neotvírat
Jako vyhlašovatel si vyhrazujeme právo konkursní řízení zrušit bez udání důvodu. Po
skončení konkursního řízení budou uchazečům jejich písemné materiály vráceny.
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Tel.: 416 571 ___
pracoviště:
fax.: 416 532 130
e-mail: ______@meulovo.cz
web: http://www.meulovo.cz

Adresa pro písemný styk:

Adresa sídla

Školní 407/2
410 30 Lovosice

Školní 407/2
410 30 Lovosice

