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Vyhlášení konkursu
Rada města Lanškroun v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení
a konkurzních komisích vyhlašuje konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí, IČO 00854379
s předpokladem nástupu 1. července 2015, na dobu určitou do 30. června 2021
Požadavky:
-

vzdělání a požadovaná praxe ve školství dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů
občanská a morální bezúhonnost
organizační a řídící schopnosti
dobrý zdravotní stav

Platové podmínky:
-

zařazení dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění a dalších platných mzdových předpisů,
platová třída odpovídající druhu práce č. 12.

K přihlášce přiložte:
-

-

úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně dalšího vzdělávání)
doklad o délce pedagogické praxe a přehled o průběhu zaměstnání
strukturovaný profesní životopis
koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran, zejména se zaměřením na technické vzdělávání, provoz
školního bazénu a zahraniční spolupráci školy
výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávané funkci
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Vlastnoručně podepsané přihlášky včetně příloh podávejte nejpozději do 20. března 2015 (do 14:00 hodin) na
adresu podatelny:
Město Lanškroun
k rukám Mgr. Radky Krejčové
nám. J. M. Marků 5
563 16 Lanškroun
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