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Vvhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelkv
,,Krkonošské základní školy a mateřské školv Vítkovice. příspěvková organizaceo'

Obec Vítkovice v solrltrclu s § ].66 oclst. 2 zákona č.561, / 2004 Sb., o přeclškolrrírrr, záklaclnítn, střeclnír,tr, vvšším
oclbortrén a jiném vzclělávání, ve znětrí pozclějších přeclpisťr
a § 3 vvhl;iškv č. 54/2005 Sb., o rráležitostecl' kotrkurztrílro řízení a konkurzních kotlrisích,
ve zrrělrí pozclějšíclr přeclpisů, vvhlašuje konkurzní Ťizeli rra veclottcí prtrcovrrí rrrísto řeclitele/řeclitelkv:

Krkonošské základní školy a mateřské školy Vítkovice, příspěvková organizace
se sídlem|5'1,238 Vítkovice v Krkonoších čp.28

s pře clp okl á cl ar-Lýn-r rrás tu pe rrr k 1.B.2023

Předpoklady apožadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky: vzďěláni, praxe a další přeclpoklady podle
zákotra č.563/2004 Sb. o peclagogických pracovnících a o zrrrěrrě rTěkterýclr zákonů, ve zněrrí pozclějšíclr
přeclpisů, znalost školských přeclpisů a morální bezťtlronnost.
K přihlášce přiložte:

írřeclrrě ověřerré kopie cloklaclťr o rTejvyšším dosaženém vzclělání, tj. vysokoškolský cliplorn včehrě
vysvěclčerrí o stáhrí zkoušce nebo clodatku k diplornu, pi,ípaclně úředlrě ověřená kopie doklacltr
o ťrspěšr'ém ukorrčení sttrclia clokláclající ziskáni oclborné kvalifikace pro clarrý clrtrh školy či
školskélro zaíizeni ftt přípatlě tlosttžení otlbonú kl,aliíikllce t, jinérn než česként jttzllce je ntLtné tloložit úředně
ouěřenou ltopii tloltlLttltt o tnllconóní zloušlq z česlcéln 1nzykn)
cloklacl o celkovém průběhu zaměshrárrí polvrzerrý posledrrím zaměsbravatelem,
ze kterého 1e patrllý clruh vykonávané práce a přesné časové vymezerrí
lékařské poťvrzení o zclravohrí způsobilosti pro výkor-r čirurosti Ťeditele (." starší
než 3 měsíce)
strukttrrovarrý životopis
koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 4 sťrany
zpracované koncepce
vÝpis z evicletrce Rejsříku trestu (rre starší než 3

Konkurzní komise btrde posttzovat vhodnost uchazeče pro výkotr čiturosťi řeclitele rra záklaclě přihlášky,
i,ízenél'o rozltovottt zaměřeného zejména na peclagogické aspekty práce řeclitele školy, peclagogickou
kotrcepci trchazeče, jeho přeclstavy o veclení peclagogického sbortt, zrralosti v oblasti h,errclťt ve výchově a

vzclělávárrí a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výclrovy a vzclělávání.

Přihlášky lze cloručit osobně, poštotr rrejpozclěji do 1,5.4.2023 na aclresu:
Obec Vítkovice, Vítkovice čp. 243,512 38 Vítkovice v Krkonoších
Na obálktr uvecl'te: Konkurz -,,Krkonošská základrrí škola a mateřská škola Vítkovice, příspěvková
organizace" - neoťvírat.
Přípaclrré clotazy zoclpoví: starosta obce Miroslav Varrcl, tel: 604 246 674, email: starosta@vitkovicevkrk.cz

Ve Vítkovic ich 17 .1.2023
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