Městys Uhelná Příbram
582 45 Uhelná Příbram č. p. 15,
IČ: 00268402, DIČ: CZ 00268402, tel: 569 644 228
________________________________________________________________
Starosta městyse Uhelná Příbram
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, a v souladu s
vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění
pozdějších předpisů,
vyhlašuje konkursní řízení
na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Uhelná Příbram, IČ 70985961
se sídlem Uhelná Příbram 112 ,582 45 Uhelná Příbram
Předpoklady:
• předpoklady pro výkon činnosti ředitelky/ředitele školy a odborná kvalifikace podle zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
• délka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou
potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve
výzkumu a vývoji v souladu s §5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících, tj. 4 roky
• znalost školských předpisů a problematiky řízení daného druhu a typu školy,
• občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti.

Písemně zašlete:
• přihlášku obsahující, osobní jméno, příjmení a titul uchazeče, datum, místo narození a státní
příslušnost uchazeče. Kontaktní adresu, telefon, příp. e-mail nebo datovou schránku.
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. diplom včetně vysvědčení o
státní závěrečné zkoušce, doklad prokazující pedagogické vzdělání v případě odborně zaměřeného
vysokoškolského studia),
• výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
• čestné prohlášení o svéprávnosti
• doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitelky/ředitele školy (ne starší 3 měsíců),

• doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem
včetně uvedení funkčního zařazení (možno nahradit úředně ověřenými kopiemi dokladů o průběhu
zaměstnání - pracovní smlouvy, potvrzení předchozích zaměstnavatelů apod.),
• strukturovaný profesní životopis,
• koncepci rozvoje a řízení školy v rozsahu max. 4 strany formátu A4,
Ředitelka/ředitel školy bude jmenována/jmenován na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem
do funkce 1. 9. 2022.
Ke konkursnímu řízení zasílejte pouze přihlášky doložené kompletními doklady (přihlášku, životopis a
koncepci rozvoje a řízení školy vlastnoručně podepište a uveďte datum.
Přihláška s požadovanými doklady musí být doručena osobně nebo poštou na adresu: Městys Uhelná
Příbram, k rukám starosty, 58245 Uhelná Příbram 15, nejpozději do čtvrtku 22. 4. 2022 do 14 hodin
(rozhodující je datum doručení nikoliv datum odeslání).
Obálku označit Konkurs ZŠ a MŠ Uhelná Příbram - NEOTVÍRAT!
Upozornění:
Přihláška doručená po termínu a přihláška, která nebude splňovat požadavky týkající se výše
uvedených předpokladů a obsahových náležitostí přihlášky včetně jejích příloh bude uchazeči vrácena
bez dalšího projednání.

V Uhelné Příbrami 18. 3. 2022

Starosta městyse Václav Jarolím

