
Obec Žd'ár
Se sídlem Obecnílro úřadu Žd'ár, Břehy č. p. 20, pSČ Zgq l l l,oukov

či ovž-,lsltzozs

Zastupitelstvo obce Žd'ár v soulaclu s § 102 odst, 2 písm. b) zákona č.72812000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, § 166 odst.2 zákona č.561,12004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyŠŠÍm

odborném a jiném vzdělávánía § 3 vyhlášky č.54l2oO5 Sb., o náležitostech konkursního řízenía konkursních

komisích

VYHLAŠUJE
konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Základní ško]a a Mateřská škola Ždár, 2g4]^zŽd'ár toz,lčo: zto 05 927 '

Požadavky:
. odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon funkce ředitele (ředitelky) školy dle zákona č.

563l2oo4 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonŮ, v platném znění

r znalost školské problematiky a předpisů daného typu školy, školského zařízení

r organizační a řídící schopnosti
. občanská a morální bezúhonnost
. dobrý zdravotní stav

písemně zašlete:
o přihlášku (jméno a příjmení, datum a místo narození, titul, adresa, telefon, e-mail, ČÍslo obČanského

průkazu, státní příslušnost, vlastnoruční podpis) - přihlášku je možné stáhnout na stránkách naŠÍ

obce v sekci ,,ke stažení"
. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. diplom včetně vysvědčení o

státní závěrečné zkoušce), případně doklady o dalším vzdělání
o strukturovaný životopis - vlastnoruční podpis
. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např.

potvrzení zaměstnavatelů, kopie pracovních smluv apod.)

o písemnou koncepci rozvoje a řízení školy v rozsahu 3 až 4 strany formátu A4

o výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
o čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 45I/L991, Sb., ve znění pozdějších předPisů

(nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971_)

. doklad o zdravotní způsobilosti (lékařské potvrzení) k výkonu funkce ředitele/ředitelky (ne starší 2

měsíců) - originál, popřípadě ověřená kopie
. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve SmYslu

zákona č. 101/2OO0 Sb,, o ochraně osobních údajů, v platném znění

Předpok]ádanÝ nástup do funkce: 1.8.2023 nebo d]e dohody

přihlášku s požadovanými doklady zašlete v uzavřené obálce nejpozději do 12.00 hodin dne 20,4.2O23 na

adresu; obec ždár, Břehy 2o, 2g4 11, Loukov, nebo ve stejném termínu osobně doručte na podatelnu

obecního úřadu tamtéž v úředních hodinách.
Na obálce zřetelňě uvedte: ..KoNKURZ ŠKoLA - NEoTVíRAT"

V případě dotazů se obracejte na starostu Obce Ždár.

Jan Sússer, v.r. , starosta

Telefon: +42O 602 1,36 242
E-mail: starosta@obec-zdar.eu

E-rnail : info(irobcc_zt]ar.cu BaIrkovrli spo.jerrí: Účct: tČO:

www.obec_zdar.eu KB Mnichov o 3126- l íi l/0l00 0023t]945

Hradištč
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