Obec Rudoltice, 561 25 Rudoltice 95
tel- fax: 465 323 124, e-rnail:
IČ: 279421

llU(a

rudoluce.cz

Rada obce Rudoltice
v souladu se zákonem
Č. 5611200.+
b .. o předškolnírn.
odborném a jiném vzdělá ání (školský zákon). ve znění pozdějšřch
předpisu.
náležitostech konkursního řízení a konkurxních
komisích v hlašuje

základním.
a vyhláškou

středním.
54/200-

Č,

vy~ .im
Sb .. o

konkurs
na pracovní místo ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace
Základní škola a mate i' ká škola Rudoltice, 561 25 Rudoltice č. 200, IČO 6123~125

ná tup na pracovní místo nejpozději 1. rpna 2015

Předpokládaný

Požadavky:
odborná
k alifikace
a
předpoklad)
pro
výkon
činnosti
ředitele/ředitelky
5 zákona Č. 563/200'+
'b .. () pedagogických
pracox nicřch a o změně některých zákonů.
pozdějších předpisu
znalost školských předpisu a ~kol~k~ problematik)
občanská
a morální bezúhonnost
dobrý zdra otní stav
organizační a řídící schopnosu

~*

souladu
ve znění

Platové podmínky:
zařazení dle nařízení
lád) ČR Č. 56-+/2006
plarová třída odpo ídající druhu práce Č. 12.

b .. \ platném znční

a dalších platných

mzdo

ých předpisu,

K přihlášce přiložte:
úředně ověřené kopie dokladu o nej y~;ím dosaženém
vzdělání (včetně dalšího zdělávání)
přehled o pruběhu předchozích zaměstnání *
strukturo
aný profesní ži votopis v českém jazyce
koncepce dalšího rozvoje základní škol) v rozsahu max. 5 norrnostran \ českém jazyce
výpis z rejstříku tres tů ne starší 3 mésícu nebo doklad o jeho
žádání
lékařské pot rzení o zdra orní způsobilosti pro výkon činno. ti řediiele/ř ditelky základní ;koly
písemný souhla se zpracováním osobních údajů pro
ly tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č.
10112000
b .. () ochraně osobních údaju. ve znění pozdějších předpisů
úč

Vlastnoručně podep anou přihlášku
2015 (do 13.00 hodin) na adre: u:

včetně

všech výše uvedených

příloh zašlete nejpozději do 30, dubna

Obec Rudoltice
Rudoltic čp. 95
56 L 25 Rudoltice
Obálku označte.
V Rudolticich

lovy ..KONK

R' ZŠ A M: RL DOL TICE-

EOTVÍR T"

dne 18. března 2015
/oti k úředního raLÍtka/

* pro

I

účel» rejstiiku

Mgr. ho Kolorný. v.r.
starosta obce

škol a S/..o/~/...,;chzuritenť /lili \1 puk, (1'11 /..(1'/)· konkurs vyhraje dolaiit
vcctné uvedeni pracovniho :.(//'a:ellí

potvrzene ~oll(:aSI1.Í'/II zaméstnavotelem.

prehled prrdchotict,

zaméstnán!

