KONKURS
Rada statutárního města Chomutova v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, v platném znění, vyhlašuje

konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky
Základní školy speciální a Mateřské školy, Chomutov, Palachova 4881, příspěvková organizace
Požadavky:
• předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele/ředitelky školy podle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
• organizační a řídící schopnosti
Ke konkursnímu řízení je nutno doložit tyto doklady:
• přihlášku,
• doklady o získání odborné kvalifikace (v případě vysokoškolského vzdělání předložit diplom včetně
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),
• doklady o délce praxe (včetně uvedení pracovního zařazení) 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 (např. doklady o vzniku a skončení pracovního poměru,
potvrzení zaměstnavatelů),
• strukturovaný profesní životopis,
• písemnou koncepci rozvoje školy v maximálním rozsahu do 5 stran strojopisu,
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
• lékařské potvrzení o způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy ne starší 2 měsíců,
• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Všechny doklady musí být originály nebo úředně ověřené kopie.
Uchazeči nesou náklady, které jim účastí na konkursním řízení vzniknou.
Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky je v souladu s ustanovením § 166 zákona
č. 561/2004 Sb., v platném znění. Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky:
1. 2. 2019. Platové zařazení: v souladu s příslušnými platovými předpisy.
Přihlášku doručte osobně na podatelnu Magistrátu města Chomutova nebo poštou na adresu Magistrát
města Chomutova – Odbor školství, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov ve lhůtě nejpozději do 12. listopadu
2018 do 12:00 hodin.
Zalepenou obálku označte „Konkurs – ZŠS a MŠ Chomutov, Palachova – neotvírat“.

