Město Rovensko pod Troskami
náměstí prof. Drahoňovského 1, 512 63 Rovensko pod Troskami
IČO 00276073

Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky mateřské školy
Město Rovensko pod Troskami v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu vyhláškou č.
54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, vyhlašuje konkurz na
vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky:

Mateřské školy Rovensko pod Troskami, příspěvková organizace
Revoluční ul. 440, Rovensko pod Troskami, okres Semily

Předpokládaný nástup do funkce ke dni 1. července 2018
Předpoklady a požadavky:
- vzdělání, praxe a další předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- znalost školských předpisů,
- morální bezúhonnost
- organizační, řídící a komunikační schopnosti
K přihlášce přiložte:
 úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání. tj. vysokoškolský diplom včetně
vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu, případně úředně ověřená kopie odkladu o
úspěšném ukončení studia dokládající získání odborné kvalifikace pro daný druh školy či školského
zařízení
 doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
 lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele mateřské školy (ne starší dvou
měsíců)
 strukturovaný životopis (v českém jazyce)
 koncepci dalšího rozvoje školy (maximálně 4 strany formátu A4) v českém jazyce
 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
Adresa pro doručení a způsob podání přihlášky:
Přihlášku lze doručit v zalepené obálce poštou nebo osobně na adresu:
Město Rovensko pod Troskami, nám. prof. Drahoňovského 1, 512 63 Rovensko pod Troskami.
Na obálku zřetelně uvést: „KONKURZ MŠ – NEOTVÍRAT“
Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete na výše uvedenou adresu

nejpozději do 10.5.2018 do 12:00 hod.
Případné dotazy - kontaktní osoba: Jiřina Bláhová, Město Rovensko pod Troskami,
tel.: 481 382 119, 724 149 530, e-mail: starosta@rovensko.cz
Jiřina Bláhová
starostka
V Rovensku pod Troskami dne 11.4.2018
Vyvěšeno: 11.4.2018
Sejmuto:

