
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Libušská 35/200
142 00 Praha 4-Libuš

VYHLÁŠENÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ

Rada městské části Praha-Libuš ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů a § 3 Vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního
řízení a konkurzních komisích, vyhlašuje

konkurzní řízení

na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

Mateřské školy Lojovická,
se sídlem Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 - Libuš.

Předpoklady pro výkon funkce ředitele/ředitelly dle zákona č. 563/2004 Sb.,
opedagogicl^ch pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon o pedagogických pracovnících"):

předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka podle § 3 a předpoklady
pro výkon činnosti ředitele školy podle § 5 zákona o pedagogických pracovnících
odborná praxe podle § 5 zákona o pedagogických pracovnících v délce dle § 5 odst. l a),
3 roky
plná způsobilost k právním úkonům,
odborná kvalifikace dle § 6 pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává,
bezúhonnost,
zdravotní způsobilost,
znalost českého jazyka.

Požádav!^ pro výkon funkce ředitele/ředitell^:
znalost problematiky organizace, řízení a financování v oblasti školství a znalost
příslušných předpisů,
organizační a řídící schopnosti,
výhodou: zkušenosti s řízením provozu.

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
. jméno a příjmení uchazeče vč. titulu,
. datum narození uchazeče,
. trvalé bydliště uchazeče, korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy trvalého

bydliště).
Nepovinný údaj přihlášky:
. kontaktní údaje: funkční e-mailová adresa, telefon.
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K písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie
následujících dokumentů:

. ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení o státní zkoušce
nebo diplom a dodatek k diplomu),

. doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. l zákona o pedagogických
pracovnících, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovmho zařazení
(např. potvrzení zaměstnavatelů, pracovní smlouvy),

. strukturovaný profesní životopis,

. koncepce dalšího rozvoje organizace (max. rozsah 4 stran formátu A4),

. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředi-
tele/ředitelky organizace (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 16. 8. 2023.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkurzní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez
udání důvodů.

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů
se všemi úplnými požadovanými přílohami došlé do podatelny zřizovatele nejdéle do níže
uvedené uzávěrky.

Písemnou přihlášku s uvedenými doklady včetně příloh s označením: "Konkurzní řízení -
Mateřská škola Lojovická" a heslem "Neotvírat" musí být doručeny do dne 3. 4. 2023 do
14:00 hod. (uzávěrka) do podatelny zřizovatele školy: MG Praha-Libuš, Libušská 35/200,
142 00 Praha 4-Libuš.

Další informace budou podány na ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 -
Libuš, odbor Kancelář starosty tel. 244 471 884 a na odboru Správním a školství na tel.
731247996.

V Praze dne l. 2. 2023

Mgr. Kateřina Turnova, v. r.
místostarostka pro oblast ekonomiky, školství,

sociální oblast a zdravotnictví

Dle § 94 písmeno 2) g zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.
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