MĚSTO MIMOŇ
471 24 MIMOŇ III, MÍROVÁ 120
IČ: 00260746 DIČ: CZ00260746
Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
„Základní školy a Mateřské školy Mírová 81, Mimoň,
příspěvková organizace“
Město Mimoň v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
a § 3 vyhlášky č. 107/2019 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích,
ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky:
Základní školy a Mateřské školy Mírová 81, Mimoň příspěvková organizace
Nástup do funkce od 1. 1. 2020
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:
 vzdělání a praxe 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,
 dobrý zdravotní stav.
K podepsané přihlášce ke konkurzu přiložte:
 úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, tj. vysokoškolský
diplom včetně vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu, případně úředně
ověřená kopie jiného dokladu o úspěšném ukončení studia dokládající získání odborné
kvalifikace pro daný druh školy či školského zařízení (v případě dosažení odborné
kvalifikace v jiném než českém jazyce je nutné doložit úředně ověřenou kopii dokladu
o vykonání zkoušky z českého jazyka)
 doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem,
ze kterého je patrný druh vykonávané práce a přesné časové vymezení
 lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ředitele (ne starší
než 3 měsíce)
 strukturovaný životopis
 vlastní koncepci rozvoje příspěvkové organizace v rozsahu max. 4 strany formátu A 4,
včetně čestného prohlášení o autorství zpracované koncepce (tiskopis je k dispozici na
webových stránkách Libereckého kraje nebo na www.edulk.cz)
 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 souhlas se zpracováním osobních údajů (vzor ke stažení zde – příloha č. 12
http://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/konkursni-rizeni-vzory/all).

Přihlášky lze doručit osobně nebo poštou nejpozději do 31. října 2019 do 11:00 hodin na
adresu: Městský úřad Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň
Případné dotazy na telefonu: 487805042 (místostarosta města Jaroslava Bizoňová).
Obálku označte textem „Konkurz na ředitele Základní školy a Mateřské školy Mírová 81,
Mimoň, p.o. - neotvírat“.
Petr Král
starosta města Mimoň
Vyvěšeno:
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