Obec Hrabišín, 788 04 Hrabišín 65, IČO: 00302619
tel/fax: 583 245 161
e-mail: podatelna@hrabisin.cz; obec@hrabišin.cz

Vyhlášení konkurzního řízení
Obec Hrabišín v souladu s vyhláškou č. 107/2019 Sb., o náležitostech konkurzního
řízení a konkurzních komisích vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního
místa ředitele/ředitelky „Základní škola a Mateřská škola Hrabišín,

okres Šumperk, příspěvková organizace, IČ: 70640092“.
Předpoklady uchazeče:
- vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy (školského
zařízení)
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- znalosti v oboru a praxe v dané oblasti vítány

Obsahové náležitosti přihlášky:
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání dle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
- doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání formou čestného prohlášení
uchazeče s uvedením přesného časového přehledu a funkčního zařazení (opatřený
datem a podpisem uchazeče)
- strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče)
- koncepce rozvoje příspěvkové organizace v rozsahu maximálně 4 stran strojopisu
(opatřený datem a podpisem uchazeče)
- výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nebo doklad o jeho
vyžádání
- originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele (ne starší
než 3 měsíce)

Předpokládaný nástup do funkce 1.2. 2020, dohoda možná.
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Termín podání přihlášek: do 26.09. 2019 do 15:00 hod.
Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy a čísla telefonu) včetně
požadovaných náležitostí zasílejte doporučeně na adresu Obec Hrabišín, Hrabišín
65, 788 04 Hrabišín.
Obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ
MÍSTO ŘEDITELE/ŘEDITELKY“.
Doklady poskytnuté ke konkurznímu řízení u nevybraných uchazečů budou po
ukončení konkurzního řízení neprodleně vráceny poštou na adresu uvedenou v
přihlášce v souladu s právními předpisy.
V Hrabišíně dne 03.09. 2019
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Ladislava Digitálně
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