Město Neveklov
Nám. Jana Heřmana 80
257 56 Neveklov
IČO: 00232386

web: www.neveklov.cz
email: mesto@neveklov.cz
tel.: +420 317 741 321

Rada města Neveklov 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,
vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele
příspěvkové organizace:

střední škola – Obchodní akademie Neveklov, okres Benešov
se sídlem Školní 303, 257 56 Neveklov

Požadavky:
-

-

předpoklady pro výkon činnosti ředitelky/ředitele školy a odborná kvalifikace podle
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
znalost školských předpisů,
znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství a příslušných předpisů,
občanská a morální bezúhonnost,
organizační, komunikační a řídící schopnosti,
dobrý zdravotní stav.

Písemně zašlete:
-

-

přihlášku (jméno, příjmení, trvalé bydliště, kontaktní adresa, telefon, e-mail),
úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom a přílohu k diplomu vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, doklad prokazující pedagogické vzdělání
v případě odborně zaměřeného vysokoškolského studia),
doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním
zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního zařazení,
strukturovaný profesní životopis,
koncepci rozvoje a řízení organizace (max. rozsahu 5 normostran A4),
výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitelky/ředitele školy
(ne starší 2 měsíců),
čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům v souladu s § 3 odst. 1 písm. a)
zákona o pedagogických pracovnících,
souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů v platném znění.
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Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. září 2022
Ke konkurznímu řízení zasílejte pouze přihlášky doložené kompletními doklady (přihlášku,
životopis, čestné prohlášení, souhlas se zpracováním osobních údajů, písemnou koncepci
rozvoje a řízení vlastnoručně podepište a uveďte datum).
Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty v uzavřené obálce označené textem
„Konkurz OA Neveklov - neotvírat“, doručte osobně na adresu Městský úřad Neveklov, Nám.
J. Heřmana 333, 257 56 Neveklov, nebo zašlete doporučeně poštou na adresu: Městský úřad
Neveklov, Nám. J. Heřmana 80, 257 56 Neveklov nejpozději do 31. května 2022 do 15:00.
Kontakt: MěÚ Neveklov, tajemnice Irina Vovsíková, Tel.: 317 741 321-2.
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