Městská část Praha – Čakovice
vyhlašuje
v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č.
54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění

KONKURS NA MÍSTO ŘEDITELE/ ŘEDITELKY
Mateřské školy Čakovice II
se sídlem Slaviborské nám. 21
196 00 Praha 9 – Třeboradice
Požadavky: odborná a pedagogická způsobilost a délka praxe podle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, znalost
problematiky řízení ve školství a školských předpisů, základní ekonomické znalosti, řídící a
organizační schopnosti, znalost práce na PC, občanská a morální bezúhonnost, dobrý
zdravotní stav.
K přihlášce přiložte: úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně
osvědčení o závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělání), doklady o průběhu zaměstnání a
délce praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního zařazení,
strukturovaný životopis, koncepci rozvoje školy (max. 5 stran strojopisu), výpis z rejstříku
trestů (ne starší tři měsíce – možno doložit až před vznikem pracovněprávního vztahu),
originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávané funkci (ne starší dva měsíce),
čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (nedokládají uchazeči narození po
1. prosinci 1971)
Informace o školce: kapacita školky je 106 dětí ve 4 třídách: 2 třídy jsou na adrese
Slaviborské nám. 21, Praha 9 - Třeboradice, 2 třídy v detašovaném pracovišti na adrese
Tuháňská 4, Praha 9 – Miškovice.
Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se
všemi úplnými požadovanými doklady došlé poštou nebo podané na podatelnu úřadu
nejpozději
do 8.7.2013 do 18:00 hod.
na adresu:
Městská část Praha – Čakovice
nám. 25. března 121
196 00 Praha 9 – Čakovice

Obálku označte slovy: „Konkurs MŠ Čakovice II – NEOTVÍRAT“

V Praze – Čakovicích 29.5.2013

Ing. Jiří Vintiška v.r., zástupce starosty

