Obec Písečné
Písečné 25, 59301 Bystřice nad Pernštejnem
IDDS: tbfbpjh, IČO: 00842206

Starosta obce Písečné, IČO: 00842206, Písečné 25, 593 01 Písečné v souladu s § 166 odst. 2 a 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje

konkursní řízení
na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky

Základní školy a Mateřské školy Písečné, příspěvkové organizace
IČO: 75021404, Písečné 30, 593 01 Písečné
Předpoklady:
•

•
•
•
•

•

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“)
plná svéprávnost (resp. způsobilost k právním úkonům) dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o
pedagogických pracovnících
bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících
zdravotní způsobilost dle § 3 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických pracovnících
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
délka 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 souladu s § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících – minimálně 4
roky

Požadavky:
•
•
•
•

organizační a řídicí schopnosti
schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání
orientace ve školských, pracovněprávních a finančních předpisech
předpoklady k řízení vesnické malotřídní školy, což s sebou nese mj. specifické nároky na
zajišťování provozních záležitostí školy a správu svěřeného majetku

Informace o organizaci:
•
•
•

Základní škola a Mateřská škola Písečné je příspěvková organizace zřizovaná obcí Písečné
v okrese Žďár nad Sázavou
součástí organizace je Mateřská škola (1 třída), Základní škola pro 1. stupeň (2 třídy), Školní
družina a Školní jídelna
v současné době organizace zaměstnává 8 pracovníků (6 pedagogických a 2 nepedagogické)
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Obec Písečné
Písečné 25, 59301 Bystřice nad Pernštejnem
IDDS: tbfbpjh, IČO: 00842206
Písemně zašlete:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

přihlášku (obsahující osobní údaje a kontaktní adresu, telefon a email žadatele)
strukturovaný profesní životopis
úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně dokladů dokládajících
splnění odborné kvalifikace pro daný druh školy (tj. diplom včetně vysvědčení o státní
závěrečné zkoušce)
výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce
čestné prohlášení o plné svéprávnosti
originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele/ředitelky, který
nesmí být starší než 3 měsíce
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
doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení potvrzený
posledním zaměstnavatelem
pedagogickou koncepci řízení a rozvoje školy na 3 – 4 strany A4
přihláška dále může obsahovat jiné doklady prokazující znalosti či dovednosti uplatnitelné na
dané pozici

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 8. 2022

Písemnou přihlášku se všemi požadovanými doklady zasílejte doporučeně poštou na adresu:
Obec Písečné, Písečné 25, 593 01 Písečné, a to nejpozději do 28. 6. 2022 do 20:00 hodin (rozhodující je
datum doručení)
Ke konkursnímu řízení budu přijaty pouze přihlášky doložené kompletními doklady (přihlášku, životopis
a koncepci vlastnoručně podepište a uveďte datum).
Obálku viditelně označte: „Konkurs ZŠ/MŠ Písečné (2. kolo) – NEOTVÍRAT“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv konkursní řízení v jeho průběhu zrušit bez udání důvodů.

V případě dalších dotazů se obracejte na starostu obce Písečné:
Marek Černý, email: starosta@obec-pisecne.cz, tel.: 732 539 694

V Písečném dne:

16. 5. 2022

Vyvěšeno:

...............................

....................................

Sejmuto:

...............................

Ing. Marek Černý
starosta obce
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