OBEC OLŠANY U PROSTĚJOVA
798 14 Olšany u Prostějova č. 50
Oznámení o vyhlášení konkursu
Obec Olšany u Prostějova v souladu s § 99 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb. jako zřizovatel ZŠ a MŠ Olšany
u Prostějova, v souladu s vyhláškou 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního
místa
ředitel/ka Základní školy a Mateřské školy Olšany u Prostějova
se sídlem Olšany u Prostějova č.p. 3, 79814, IČ: 708 817 07
Předpoklady uchazeče pro výkon pozice ředitele školy:
- vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy (školského zařízení);
- občanská a morální bezúhonnost;
- dobrý zdravotní stav;
- znalost českého jazyka (§ 3 odst. 1 písm. e) zákona);
- organizační a řídící schopnosti.
Náležitosti písemné přihlášky:
název konkurzního řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu, příp. korespondenční adresa, kontaktní spojení (číslo telefonu, příp. e-mail) a podpis.
Obsahové náležitosti přihlášky:

- úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb.
(včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce);
- doklad o celkovém průběhu zaměstnání formou čestného prohlášení včetně uvedení funkčního zařazení (opatřený
datem a podpisem uchazeče);
- strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče);
- koncepce rozvoje školy (školského zařízení) v rozsahu 4 stran (opatřený datem a podpisem uchazeče);
- výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce);
- originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání pracovních činností ředitele školy (ne starší než 3
měsíce)
- souhlas se zpracováním osobních údajů
Uchazeči budou hodnoceni na základě přihlášky a řízeného rozhovoru zaměřeného na aspekty práce ředitele/ky
školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů
ve výchově a vzdělávání. Doplňkovým hodnocením může být písemný test odborných znalostí, obecně závazných
právních předpisů nebo znalostí financování příspěvkových organizací. Doplňkovým hodnocením může být dále
hodnocení uchazeče psychologem pomocí diagnostických metod.
Předpokládaný nástup : 1. 8. 2021
Přihlášky s uvedenými doklady zašlete do 21. 05. 2021 do 15:00 hodin na adresu:
Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova č. 50, 798 14 Olšany u Prostějova
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými obsahovými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše
přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky o obsazované pracovní místo. Obálku označte slovy: "
NEOTVÍRAT - KONKURSNÍ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE ZŠ a MŠ".
Vyhlašovatel konkursu si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče nebo zrušit konkurs bez udání důvodu.
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