OBEC MOCHOV
Sokolovská 92, 250 87 Mochov
IČO 00240486
Tel./fax: 326 992 457, e-mail:obecmochov@c-mail.cz
__________________________________________________________________________________________________________________

Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky
Obec Mochov vyhlašuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s § 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích konkurs na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace obce Mochov
Mateřská škola Mochov, okres Praha – východ
se sídlem Na Dolejšku 286, 250 87 Mochov
s předpokládaným nástupem 01. 09. 2017
Požadavky:
- předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon funkce ředitele/ředitelky pro příslušný druh školy
stanovené zákonem 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
K přihlášce přiložte:
- úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení u vysokoškolského
vzdělání)
- doklad o průběhu a délce požadované praxe, potvrzený posledním zaměstnavatelem
- strukturovaný životopis s uvedením odborných znalostí a dovedností
- koncepci dalšího rozvoje školy (max. rozsah 4 strany formátu A4)
- výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce), popř. doklad o jeho vyžádání
- čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 a osvědčení dle § 9 odst. 1) zákona č. 451/1991 Sb., nebo doklad o
jeho vyžádání
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ředitelky (ne starší 2 měsíců)
Přihlášku včetně všech požadovaných příloh zasílejte doporučeně nejpozději do 31. 07. 2017, na adresu:
Obecní úřad Mochov, Sokolovská 92, 250 87 Mochov nebo osobně na podatelně Obecního úřadu
Mochov, Sokolovská 92, 250 87 Mochov do 31. 07. 2017, 12:00 hod. v zalepené obálce, označené
heslem „Konkurs na ředitele/ředitelku MŠ Mochov, okres Praha – východ“.
Zveřejnění konkursního řízení:
Úřední deska obce Mochov, http://www.mochov.cz, rozesláno na MěÚ Čelákovice, Městys Nehvizdy,
MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Úřad městské části Praha 20 - Horní Počernice, MěÚ Sadská,
OÚ Přerov nad Labem, OÚ Vyšehořovice s žádostí o zveřejnění v místě obvyklém.

V Mochově dne 12. 06. 2017
Otisk razítka
Vyvěšeno:
Sejmuto:

13. 06. 2017

František Bouček, v.r.
starosta obce

