
Obec Neubuz, Neubuz 9L,763 L5

Starostka obce Neubuz v souladu s ustanovením $ L66 odst. 2 zákona č. 56t/zoo4 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č.54/2oo5 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a
konkurzních komisích vyhlašuje

konkurz
na pracovní m ísto ředitele/ředitelky

Základní škola Neubuz, okres Zlín, příspěvková organizace
Neubuz 65, 763 15 Slušovice

Předpokládaný nástup na pracovní místo - 1. srpna 2oL2 na dobu 6 let

Požadavky:
- odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky v souladu

s 5 5 zákona č. 563/2004 sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- znalost školských předpisů a školské problematiky
- občanská a morálníbezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- organizační a řídící schopnosti, výhodou je délka praxe spočívající ve výkonu přímé

pedagogické činnosti a inovační myšlení

K písemné přihlášce přiIožte:

- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. vysvědčenío
maturitnízkoušce nebo diplom a vysvědčenío státní zkoušce nebo diplom a dodatek
k diplomu)

- přehled o průběhu předchozích zaměstnánía délce praxe potvrzené posledním

zaměstnavatelem vč. uvedení funkčního zalazení
- strukturovaný životopis v českém jazyce

- koncepce dalšího rozvoje základníškoly (max. 3 strany strojopisu A4) v českém jazyce

- výpis z rejstříku trestů ne starší3 měsíců
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ředitele/ředitelky

základníškoly (ne starší2 měsíců)
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení

ve smyslu zákona č.1oI/20o0 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněnípozdějších
předpisů

- kontaktníadresu a telefon, případně e-mail

Do konkurzního řízeníbudou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se
všemi úplnými požadovanými přílohami, došlé poštou na adresu:
obec Neubuz, Neubuz 9L,76315 Slušovice, nejpozději do uzávěrky L5.5.2oL2.
obálku označte heslem: ,,KONKURz zš - NEOTVíRAT'

Vyvěšeno na úřední desce: I2.4.2ot2 -_ lng. Renata Zábojníková
Sejmuto z úřednídesky: t6.5.2o12 /oas\ starostka obce _?- l ,
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