Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
rada městského obvodu

Oznámení

Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení
Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na základě usnesení č. 0285/RMOb1822/5/19
ze dne 4. 2. 2019 vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy
Ostrava, Na Jízdárně 19a, příspěvkové organizace
Požadavky:

−

Předpokládaný
termín nástupu
do funkce:

ředitel/ka bude jmenován/a na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem do funkce
od 9. dubna 2019

Způsob a
místo podání
přihlášky:

poštou doporučeně na adresu nebo osobním doručením na podatelně úřadu, a to v uzavřené
obálce označené „NEOTVÍRAT – konkurzní řízení Mateřská škola Ostrava,
Na Jízdárně 19a, p. o.“, s uvedením jména, příjmení a adresy uchazeče

Adresa pro
podání
přihlášky:

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit
náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

Lhůta pro
podání
přihlášky:

4. března 2019
(o datu podání rozhoduje podací razítko podatelny úřadu)

Povinné
náležitosti
přihlášky:

−
−
−
−
−
−
−

Doklady,
které uchazeč
připojí
−
k přihlášce:
−
−

−
−
−
−
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předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky školy, odborná kvalifikace a pedagogická
praxe (3 roky) podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti
školství
organizační a řídící schopnosti
plná způsobilost k právním úkonům
zdravotní způsobilost
občanská a morální bezúhonnost

jméno, příjmení a titul uchazeče
datum a místo narození uchazeče
státní příslušnost uchazeče
místo trvalého pobytu uchazeče
e-mail, telefonní kontakt
datum a podpis uchazeče
strukturovaný životopis s údaji o jednotlivých dosavadních zaměstnáních (včetně
časového vymezení), odborných znalostech a dovednostech,
úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení, diplom,
vysvědčení o státní zkoušce, vysvědčení o pedagogické způsobilosti),
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti vykonávat funkci ředitele školy (ne starší
2 měsíců),
čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům v souladu s § 3 odst. 1 písm.
a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, pokud bylo
absolvováno,
výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
koncepce rozvoje školy (maximálně 5 stran formátu A4),
informace o zpracování osobních údajů uchazeče poskytnuté v přihlášce
ke konkurznímu řízení poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
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Ke konkurznímu řízení budou přijaty přihlášky doložené kompletními doklady – přihlášku (včetně
informací o zpracování osobních údajů), životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje
školy vlastnoručně podepište.
Formulář přihlášky je dostupný na internetové adrese: https://moap.ostrava.cz/cs/informacnirozcestnik/skolstvi/aktualni-informace/oznameni-o-vyhlaseni-konkurzniho-rizeni-1.

V Ostravě dne

________________________________
Ing. Zuzana Ožanová
starostka městského obvodu
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