Město Nové Město nad Metují
KONKURS
Rada města Nové Město nad Metují vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
konkurzní řízení na obsazení pracovního místa

ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecké školy
Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují,
Husovo nám. 1209, okres Náchod
Předpoklad nástupu do zaměstnání: 1. srpna 2018
Platové zařazení:
podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky základní školy:
- 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
Obsahové náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození, státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- datum a podpis uchazeče
K přihlášce se připojí tyto doklady:
- úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní
závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení),
- čestné prohlášení o průběhu zaměstnání s vyznačením počátku a konce
pracovněprávního vztahu a pracovního zařazení v jednotlivých organizacích s přesností
na dny, doložené například pracovní smlouvou, potvrzením zaměstnavatelů atd.,
- strukturovaný profesní životopis
- koncepce rozvoje základní školy (maximálně dvě strany strojopisu),
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců,
- originál, popřípadě ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu
činnosti ředitele/ředitelky školy (ne starší tří měsíců),
- souhlas
se
zpracováním
osobních
údajů
(vzor
ke
stažení
zde
http://www.novemestonm.cz/obcan/struktura/subjekt-oddeleni-skolstvi-kultury-a-sportu8.html
Termín podání přihlášek: do 16.03.2018
Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami doručte buď osobně na podatelnu
Městského úřadu Nové Město nad Metují, nebo zašlete na adresu: Městský úřad Nové Město
nad Metují, náměstí Republiky č. p. 6, PSČ 549 01.
Přesný čas a místo konání konkurzního řízení bude písemně sdělen všem uchazečům, kteří
budou na základě zaslaných přihlášek splňovat podmínky pro zařazení do konkurzního řízení.
Bližší informace podá Mgr. Václav Kupka, vedoucí Oddělení školství, kultury a sportu
Městského úřadu Nové Město nad Metují, tel. 491 419 657.
Přední stranu obálky označte slovy: “KONKURZ – ZUŠ NMnM - NEOTVÍRAT“

