Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
rada městského obvodu

Č. j.: SLE/12068/21/ŠaK/Neu

Oznámení o vyhlášení konkursního řízení
Rada městského obvodu Slezská Ostrava na základě usnesení č. 3067/RMOb-Sle/1822/66 ze dne
17. 2. 2021 vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo pro výkon činnosti ředitele/ředitelky
Mateřské školy Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvkové organizace, IČO: 04187997, s místy
poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
• Zámostní 1126/31, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava,
• Keramická 230/8, 712 00 Ostrava-Muglinov,
• Antošovická 107/55, 711 00 Ostrava-Koblov.
Požadavky:
• odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a pedagogická praxe podle zákona č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• plná způsobilost k právnímu jednání
• znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů, zejména v oblasti školství
• občanská a morální bezúhonnost
• znalost českého jazyka
• zdravotní způsobilost
Písemně zašlete tyto náležitosti:
• přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon a e-mail)
• strukturovaný životopis zaměřený na odborné znalosti a dovednosti
• čestné prohlášení o průběhu všech jednotlivých zaměstnání, včetně časového vymezení
• úředně ověřenou kopii dokladů o dosaženém vzdělání (diplom, vysvědčení o státní zkoušce, vysvědčení
o pedagogické způsobilosti)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele (ne starší 2 měsíců)
• čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům v souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
• úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků v oblasti řízení školství, pokud bylo absolvováno
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
• koncepci rozvoje školy (maximálně 3 strany formátu A4)
Předpokládaný termín nástupu na vedoucí pracovní místo ředitele/ky: 1. 7. 2021
Do konkursního řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené včas (rozhodující je otisk podacího razítka
níže uvedeného úřadu nebo provozovatele poštovních služeb) a doložené kompletními výše uvedenými
náležitostmi (přihlášku, životopis, čestná prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište).
Přihlášku i další požadované náležitosti podejte nebo zašlete nejpozději do 8. 4. 2021 včetně na adresu:
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor
školství a kultury, Těšínská 35, 710 16 Ostrava-Slezská Ostrava
Obálku označte nápisem: KONKURSNÍ ŘÍZENÍ MŠ ZÁMOSTNÍ - NEOTVÍRAT
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