Finanční a školský odbor

JID: 22781/2019/MH
Čj.: MH–FŠO/8792/2019

MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ
MASARYKOVO N ÁMĚSTÍ 1, PSČ 29 5 21
Rada města Mnichovo Hradiště v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích,

vyhlašuje
konkurzní řízení na funkci ředitele/ky příspěvkové organizace
Mateřská škola města Mnichovo Hradiště, Mírová 683, Mnichovo Hradiště, IČ 70989001
Požadavky:
• odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon funkce ředitele (ředitelky) školy dle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
• znalost školské problematiky a předpisů daného typu školy, školského zařízení
• organizační a řídící schopnosti
• občanská a morální bezúhonnost
• dobrý zdravotní stav
Písemně zašlete:
• přihlášku (jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, příp.
korespondenční adresa, kontaktní spojení (telefon, e-mail), číslo občanského průkazu, státní
příslušnost, vlastnoruční podpis)
• strukturovaný životopis – vlastnoruční podpis
• motivační dopis
• písemnou koncepci rozvoje a řízení školy v rozsahu 3 až 4 strany formátu A4
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. diplom včetně vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce), případně doklady o dalším vzdělání
• doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení
(potvrzení o zaměstnání, potvrzení od zaměstnavatelů)
• výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
• doklad o zdravotní způsobilosti (lékařské potvrzení) k výkonu funkce ředitele/ředitelky (ne starší
2 měsíců) – originál, popřípadě ověřená kopie
• čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům, resp. plné svéprávnosti
• doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě, že uchazeč získal příslušnou
odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než
českém
Předpokládaný nástup do funkce: 01.01.2020 nebo dle dohody
Podání přihlášky:
Přihlášku s požadovanými doklady doručte v uzavřené obálce:
• na adresu: Město Mnichovo Hradiště, městský úřad, Masarykovo nám. 1, 295 01 Mnichovo
Hradiště
• nejpozději do 12.00 hodin dne 06.09.2019 při osobním podání na podatelnu Městského úřadu
Mnichovo Hradiště, při podání poštou s datem doručení nejpozději 06.09.2019
• na obálce zřetelně uveďte: „KONKURZ MŠ – NEOTVÍRAT“, na obálku uveďte jméno, příjmení
a adresu uchazeče

Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený
rozhovor.
V případě dotazů se obracejte na Ing. Jaroslavu Kolomazníkovou, tel.: 326 776 620.

Ing. Jaroslava Kolomazníková, v.r.
tajemník konkurzní komise

Finanční a školský odbor

JID: 22781/2019/MH
Čj.: MH–FŠO/8792/2019

K vyplnění přihlášky můžete využít formulář, který je k dispozici ke stažení na stránkách města
www.mnhradiste.cz („Konkurzní řízení na funkci ředitele/ky příspěvkové organizace“).

Předpoklady pro výkon funkce ředitele – ředitelky školy dle zákona č. 563/2004 Sb.:
• odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“),
- splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží ověřenou kopií dokladu o vzdělání
• plná způsobilost k právním úkonům, resp. plná svéprávnost dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona

o pedagogických pracovnících
- splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží čestným prohlášením
• bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících

- splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší
než 3 měsíce
• zdravotní způsobilost dle § 3 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických pracovnících

- splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží čestným prohlášením
• znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících, pokud

uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném
vyučovacím jazyce než českém
- splnění tohoto předpokladu uchazeč prokáže dokladem o vykonání zkoušky v souladu § 4
zákona o pedagogických pracovnících
• praxe 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 v délce 3 roky v souladu s § 5 odst. 1 písm. a) zákona o pedagogických
pracovnících
- splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží potvrzením o zaměstnání či potvrzením od
zaměstnavatele

