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MESTO SVIHOV
Nám. Dr. E. Beneše 38, 340 12 Švihov
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí

vyhlašuje
konkursní řízení na obsazení funkce ředitele

Základní školy a Mateřské školy švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace
s předpokládaným nástupem 1. 8. 2019
Předpoklady pro výkon funkce:
* vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 sb., o pedagogických
pracovnicích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpísů
*
praxe dle Ei 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
*
organizační a řídící schopnosti
*
znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy
*

občanská a morální bezúhonnost

*

dobrý zdravotní stav.

Obsahové náležitosti přihlášky:
I
úředně ověřené kopíe dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce, vysvědčení o maturitní zkoušce, případně absolutoriu)
*
doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání potvrzený posledním
zaměstnavatelem a délce pedagogické praxe (včetně uvedení časového přehledu
a funkčního zařazení)
*
strukturovaný životopis
*

*
*

*

návrh koncepce dalšího rozvoje Základní školy a Mateřské školy Švihov, okres Klatovy
příspěvkové organizace (maximální rozsah 5 stran strojopisu)
výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č.451/1991 sb., Ve znění pozdějších
předpisů
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče k výkonu vedoucí funkce.

Písemné přihlášky suvedením kontaktní adresy a telefonního kontaktu včetně
požadovaných náležitostí zašlete nejpozději do 23 .04.2019 do 8.00 hod. v uzavřené obálce

označené ,,KONKURZ ZŠ ŠVIHOV - NEOTVÍRAT" na adresu:
Městský úřad Švihov, Nám. Dr. E. Beneše 38, 340 12.
Ve Švíhově dne 25.03.2019
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PaedDr. Václav Petrus
starosta měSta
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