
OBEC OLŠANY U PROSTEJOV A
798 14 OIšany u Prostejova c. 50

Obec Olšany u Prostejova v souladu s § 99 odst. 2 zákona c.128/2000 Sb. jako zrizovatel
ZŠ a MŠ Olšany u Prostejova, v souladu s § 3 vyhlášky c.5a/2005 Sb., o náležitostech konkursního
rízení a konkursních komisích, vyhlašuje konkurzní rízení, podle § 166 odst.2 zákona c.561/2004 Sb.
o predškolním, základním, stredním, vyšším odborném ajiném vzdelávání (školský zákon) ve znení
po novelizaci zák. C. 472/2011 Sb. na obsazení místa

rediteVka Základní školy a Materské školy Olšany u Prostejova

Predpoklady pro výkon pozice reditele školy:
- vzdelání a související podmínky dle zákona C. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

zmene nekterých zákonu, ve znení pozdej ších predpisu
praxe dle § 5 odst. 1 zákona C. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a zmene nekterých
zákonu, ve znení pozdejších predpisu
znalost školských predpisu a problematiky rízení daného typu školy
obcanská a morální bezúhonnost

zdravotní zpusobilost
organizacní a rídící schopnosti

Náležitosti písemné prihlášky:
název konkurzního rízení, jméno, príjmení, titul, datum a místo narození, státní príslušnost,
místo trvalého pobytu, príp. korespondencní adresa, kontaktní spojení (císlo telefonu, príp. e-mail) a podpis.

K prihlášce je nutné priložit:
- úredne overené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdelání, vcetne dokladu o dalším vzdelávání

doklad o prubehu všech dosavadních zamestnání formou cestného prohlášení uchazece
s uvedením presného casového prehledu a funkcního zarazení (opatrený datem a podpisem
uchazece)
strukturovaný životopis opatrený datem a podpisem uchazece
originál, popr. overenou kopii výpisu z rejstríku trestu (ne starší 3 mesícu) nebo doklad o jeho vyžádání,
cestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona C. 451/1991 Sb., ve znení pozdejších predpisu
koncepci rozvoje školy, a to i ve vztahu ke zrizovateli a rodicum žáku (max. rozsah 6 stran stroj opisu),
originál lékarského potvrzení o zpusobilosti k výkonu cinnosti reditele/ky (ne starší 3 mesícu),
písemný souhlas se zpracováním osobních údaju pro úcely tohoto konkurzního rízení ve smyslu zákona C.

101/2000 Sb., o ochrane osobních údaju, v platném znenÍ.

Predpokládaný nástup: 1. 8.2012

Prihlášky s uvedenými doklady zašlete do 7.5.2012 do 15:00 hodin na adresu:
Obec Olšany u Prostejova, Olšany u Prostejova C. 50, 798 14 Olšany u Prostejova
Prihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a prílohami, bez nich není Vaše
prihláška úplná a nemuže být zahrnuta mezi prihlášky dalších uchazecu o obsazované
funkcní místo. Obálku oznacte slovy: "Neotvírat - konkurzní rízení na pracovní místo reditele ZŠ a MŠ".

Kontakt: RNDr. Milan Elfmark, tel. 604982221, mail. elfmark@olsanyup.cz

Dr. Milan Elfmark
starosta obce


