OB EC ST U DEN Á
Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ
Spis. značka: 106/2017/STUDENA

Ve Studené dne 21.3.2017

Obec Studená v souladu s § 166 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon., a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o
náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích oznamuje náležitosti konkursu na obsazení:
a) Název funkce:
Ředitel/ka Základní škola a Mateřská škola Studená, okres Jindřichův Hradec
Komenského 446, 37856 Studená
IČO: 75000938
Nástup do funkce dne: 1.9.2017
b) Předpoklady pro výkon dané funkce:
- stanovené § 5 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
- znalost problematiky školských právních a ekonomických předpisů
- organizační a řídící schopnosti
- znalost práce na PC
c) Adresa, na kterou se přihlášky doručují:
Obec Studená
Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 37856 Studená
!!! Obálku označte nápisem KONKURS
d) obsahové náležitosti přihlášky a termín jejího podání
- písemná přihláška (jméno a příjmení, adresa, telefon, e-mail, vlast. podpis)
- strukturovaný životopis (vlast. podpis)
- koncepce rozvoje školy (max. 4 strany A4; vlast. podpis)
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ky školy (ne starší 3 měsíce)
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce)
- doklad o celkovém průběhu získané pedagogické praxe (případně průběh zaměstnání), potvrzený
posledním zaměstnavatelem
- úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení o státní závěrečné
zkoušce, maturitní vysvědčení)
Termín podání přihlášky: nejpozději do 10. května 2017 (rozhoduje poštovní razítko či razítko podatelny
úřadu).
V případě dotazů se obracejte na p. Ing. Davida Fogla tel.: 384 401 912, 722 962 874, e-mail:
tajemnik@studena.cz

Vítězslav Němec
Starosta obce Studená
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