OBEC KOLŠOV
788 21 Sudkov
IČ: 00302791
DIČ: CZ00302791
Tel.: 583 437 143
e-mail: obec@kolsov.cz
IDS: u8uaw6u

Obec Kolšov na základě usnesení Zastupitelstva obce Kolšov č. 6/25/2021 ze dne 28.4.2021,
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 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 § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a
konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů,
vyhlašuje
konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace zřizované obcí Kolšov

Základní školy a Mateřské školy Kolšov, okres Šumperk, příspěvková organizace
se sídlem Kolšov 196, IČ 75027046
Předpokládaný nástup je od 01.08.2021.
Požadované kvalifikační předpoklady:
- odborná kvalifikace a související podmínky dle § 3 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, v platném znění
- splnění předpokladů pro výkon činnosti ředitele/ředitelky školy dle § 5 zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném
znění
- znalost školských právních předpisů a problematiky řízení daného typu školy,
orientace v oblasti pracovněprávních a finančních právních předpisů.

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu, číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního
příslušníka), telefonní spojení, e-mail, datum a podpis.
K přihlášce doložte:
- strukturovaný profesní životopis včetně aktuální fotografie (opatřený datem a
podpisem uchazeče),
- výpis z evidence Rejstříku trestů – originál (ne starší než 3 měsíce),

-

-

-

úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, doklad prokazující pedagogické vzdělání
v případě odborně zaměřeného vysokoškolského studia), a dokladů o dalším vzdělání,
doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání formou čestného prohlášení
s uvedením přesného časového přehledu a funkčního zařazení (opatřený datem a
podpisem uchazeče),
lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele školy (ne starší
3 měsíců),
písemnou koncepci rozvoje Základní školy a Mateřské školy Kolšov, okres Šumperk,
v rozsahu maximálně 4 stran A4,

Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky:
- písemné přihlášky včetně požadovaných náležitostí zasílejte nebo osobně doručte
nejpozději do 14.6.2021 do 16:00 hod na adresu:
Obecní úřad Kolšov, Kolšov 160, 788 21
Obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT – KONKURS ZŠ a MŠ KOLŠOV“

Obec Kolšov si vyhrazuje právo konkursní zřízení zrušit nebo místo neobsadit. Podáním přihlášky uchazeč
souhlasí s tím, že Obec Kolšov bude pro potřeby konkursního řízení nakládat s jeho osobními údaji.
Informace k pozici podá Eva Poulíková, starostka Obce Kolšov, telefon č.: 583 437 143, e-mail: obec@kolsov.cz
V Kolšově 29.4.2021

