OBEC LÍŠNÁ
Líšná č. 10, PSČ 751 15, p. Domaželice
Tel.: 605 536 490, 588 881 317

e-mail: ou@obeclisna.cz

Starosta obce Líšná, v souladu s vyhláškou č. 107/2019 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
vyhlašuje:

Konkursní řízení
na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace
po dobu mateřské a rodičovské dovolené stávající ředitelky MŠ Včelka, Líšná,
Mateřské školy Včelka, Líšná, příspěvkové organizace,
Líšná č. 73, 751 15 Domaželice, IČO: 75029979
Předpokládaný nástup na pracovní místo 1. ledna 2020

Požadavky pro výkon dané funkce:
- vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy,
- znalost zákoníku práce,
- znalost obecně závazných předpisů o platu a odměňování v rozpočtových a některých
dalších organizacích a orgánech,
- základní znalost zákona o obcích,
- základní znalost zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
- organizační, řídící a komunikační schopnosti,
- občanská a morální bezúhonnost,
- dobrý zdravotní stav.

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a titul,
- datum a místo narození,
- místo trvalého pobytu,
- státní příslušnost,
- datum a podpis uchazeče,
- kontaktní spojení (telefon, email).

K přihlášce nutno přiložit:
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání dle zákona č. 563/2004Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),
- doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání formou čestného prohlášení uchazeče
s uvedením přesného časového přehledu a funkčního zařazení (opatřený datem a podpisem
uchazeče),
- strukturovaný životopis v českém jazyce (opatřený datem a podpisem uchazeče),
- koncepce rozvoje mateřské školy na období 3 let (v rozsahu max. 5 stran strojopisu A4 v
8 vyhotoveních) v českém jazyce, opatřený datem a podpisem uchazeče,
- výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
- originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ředitele/ředitelky
ne starší 2 měsíců,
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený
rozhovor podle § 5 odst. 1, jako jsou zejména psychodiagnostické a personalistické nástroje výběru
(zejm. dotazník, reference). Účel doplňkového hodnocení je vyjádřen v § 5 odst. 1 – bude sloužit k
posouzení vhodnosti uchazeče pro výkon činnosti ředitele. Podrobnější informaci o doplňkovém
hodnocení budou uchazeči sděleny společně s pozvánkou ke konkursu podle § 4 odst. 5. Zadání
doplňkového hodnocení bude zahrnuto i do zápisu o průběhu konkursu (§ 6 odst. 1).
Název a adresa zřizovatele – místo pro doručení přihlášek se všemi přílohami:
Obec Líšná, Líšná č. 10, 751 15 Domaželice, paní Hana Lounová, tel.: 605 536 490.
Termíny doručení:
- osobní předání přihlášky v sídle zřizovatele - do 1.11.2019 do 9.00 hod.
- doručení přihlášky prostřednictvím poštovních a jiných zásilkových služeb - do 31.10. 2019.
Obálku označte: „NEOTVÍRAT – KONKURSNÍ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE“.
Do konkursního řízení budou zařazeny pouze přihlášky s kompletními doklady.
Další kontakt: tel.: 605 536 490, e-mail: ou@obeclisna.cz
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Hana Lounová
starosta obce Líšná

