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Veřejné oznámení o konání konkurzního řízení
Město Frenštát pod Radhoštěm vyhlašuje s účinností od 1.2.2018 konkurzní řízení na
vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy
Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín, IČ 60336251, usnesení rady města
č. 1944/81/RM/2018 ze dne 31.01.2018
Předpoklady:
• odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe podle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů
• plná způsobilost k právním úkonům
• znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti
školství
• zdravotní způsobilost
• občanská a morální bezúhonnost
Přihláška zájemce musí obsahovat:
• jméno, příjmení a titul zájemce
• datum a místo narození
• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu
• číslo OP nebo dokladu o povolení k pobytu na území ČR
• kontaktní adresu a telefon
• datum a podpis zájemce
K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:
• strukturovaný životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o
odborných znalostech a dovednostech
• úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom, vysvědčení o státní
zkoušce, vysvědčení o pedagogické způsobilosti)
• originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele
příspěvkové organizace, školy (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
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (originál nebo ověřená kopie)
1
www.mufrenstat.cz
tel.: +420 556 833 111
fax: +420 556 833 235
e-mail: urad@mufrenstat.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Komerční banka, a.s.
pobočka Frenštát p. R.
č. účtu 1724801/0100

IČ: 00297852
DIČ: CZ00297852

Úřední hodiny:

Po a St 08:00 – 17:00
Út
08:00 – 12:00
Čt a Pá 08:00 – 14:00 po telefonické
domluvě

• úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 2 let od
počátku výkonu činnosti ředitele školy
• motivační dopis
• koncepci rozvoje příspěvkové organizace, školy (maximálně 4 strany formátu A4)
• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Přihlášku, životopis, čestné prohlášení, souhlas se zpracováním osobních údajů a koncepci
rozvoje příspěvkové organizace, školy zájemce musí opatřit vlastnoručním podpisem.
V konkurzním řízení budou posuzovány pouze přihlášky doložené kompletními
náležitostmi.
Platové zařazení:
V souladu s nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Zkušební doba:
V souladu s ustanovením § 35 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce bude
sjednána zkušební doba na dobu 6 měsíců.
Předpokládaný termín nástupu: 1. 8. 2018
Lhůta a adresa pro podání přihlášky:
Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky, které budou doručeny nejpozději
do 9. 3. 2018 na adresu:
Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Místo a způsob podání přihlášky:
Osobním podáním na podatelnu Městského úřadu města Frenštát pod Radhoštěm v pracovní dny
nebo prostřednictvím poštovních služeb, kdy za včas podanou přihlášku se považuje také den
jejího předání k poštovní přepravě dne 9. 3. 2018
Obálku zájemce označí slovy: „NEOTVÍRAT - Konkurzní řízení – ředitel PO Základní
škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okr. Nový Jičín
Vyhlašovatel konkurzního řízení si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit
nový konkurz.

Mgr. Zdeňka Leščišinová v.r
Starostka
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