Výběrové řízení na místo „vedoucí učitelky Mateřské školy Stonařov“
opakované vyhlášení, prodloužení doby doručení materiálů

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Stonařov, příspěvkové organizace, IČO 75020840, 588 33 Stonařov
242, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucí učitelky MŠ za následujících podmínek:
předpoklady a požadavky:
 odborná kvalifikace dle §6 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění
 pedagogická praxe v oboru minimálně 4 roky
 zdravotní způsobilost
 trestní bezúhonnost
 organizační a řídící schopnosti, komunikační dovednosti
 základní orientace v právních předpisech a školské problematice
 znalost práce na PC
 praxe v oblasti řízení mateřské školy vítána
náležitosti písemné přihlášky:
 příjmení, jméno, případně titul uchazeče
 datum a místo narození, státní příslušnost
 místo trvalého pobytu, event. korespondenční adresa
 kontaktní spojení: telefon, e-mail
 datum a vlastnoruční podpis
k přihlášce je nutné přiložit:
a) strukturovaný životopis
b) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
c) doklady o průběhu dosavadního zaměstnání
d) výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
e) stručný návrh koncepce organizace a rozvoje mateřské školy (max. 3 strany A4)
f) písemný souhlas se zpracováním osobních údajů tohoto řízení ve smyslu zák. 101/2000 Sb. v platném
znění
g) povinnost dle písmene b), c), se netýká případných zájemců, kteří jsou v době podání žádosti
zaměstnanci vyhlašovatele
Forma výběrového řízení: osobní pohovor, k němuž budou uchazeči po otevření obálek pozváni.
Místo výkonu práce: MŠ Stonařov 261 – odloučené pracoviště ZŠ Stonařov.
Předpokládaný nástup: 3. 9. 2018.
Přihlášku s požadovanými materiály v zalepené obálce a označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ MŠ - NEOTVÍRAT
doručte do pátku 11. 5. 2018, do 14. 00 hod., řediteli ZŠ a MŠ Stonařov, 588 33 Stonařov 242.
Případné dotazy a informace na tel. 567319321, mob. 737460777 a e-mailu: zdenek.zdrazil@zsstonarov.cz.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádného z uchazečů a případně vyhlásit nové výběrové řízení.
Ve Stonařově 13. 4. 2018
Mgr. Zdeněk Zdražil, ředitel školy

