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Dne 22.1.2020

Zřizovatel Obec Noviny pod Ralskem v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje konkursní řízení na
obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky

Mateřské školy Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa,
příspěvková organizace, Noviny pod Ralskem č.p. 116, 471 24
Mimoň
S předpokládaným nástupem: 1.8.2020
Předpoklady a požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky
Vzdělání, praxe a další předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost školských
předpisů a morální bezúhonnost.
K podepsané přihlášce ke konkursnímu řízení (vzor na www.edulk.cz) přiložte:
 úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, tj. vysokoškolský
diplom včetně vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu, případně úředně
ověřenou kopii jiného dokladu o úspěšném ukončení studia dokládající získání
odborné kvalifikace,
 doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, ze
kterého je patrný druh vykonávané práce a přesné časové vymezení,
 lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ředitele školy (ne starší
3 měsíce),
 strukturovaný životopis,
 vlastní koncepci školy v rozsahu max. 4 strany A4, včetně čestného prohlášení o
autorství zpracované koncepce (tiskopis je k dispozici na webových stránkách
Libereckého kraje nebo na www.edulk.cz),
 výpis z evidence Rejstříků trestů (ne starší 3 měsíce).

Konkursní komise bude posuzovat vhodnost uchazeče pro výkon činnosti ředitele na
základě přihlášky, řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce
ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického
sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v
oblasti školství, výchovy a vzdělávání; mohou být využity psychodiagnostické nástroje
zaměřené na osobnost vedoucího a jeho manažerský styl. Sledované oblasti jsou pracovně
motivační orientace, pracovní chování, sociální kompetence a psychická konstituce. V
případě využití bude způsob administrace upřesněn.
Přihlášku lze doručit osobně nebo poštou nejpozději do 18.2.2020 do 13.00 hodin na
adresu:
Obec Noviny pod Ralskem, Noviny pod Ralskem č.p. 116, 471 24 Mimoň
Obálku označte: ,,KONKURS - Mateřská škola Noviny pod Ralskem - NEOTVÍRAT"
V případě dotazů se obracejte na pí Veroniku Jírovou, DiS. - starostku obce, telefon
602474745 nebo e-mail: noviny@wo.cz.
Veronika Jírová, DiS.
starostka obce
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