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stárosts &ce Luběnicg v gouledu se aákon*rn č. s61i29s4 $b', o př*dšlt*lnfrn, základním,
střednÍm, vyšším odbomém a jiném vzděláváni (školský zákon), v pátnem enění a v soutadu
s vyhláškou č' 5412005 $b., o náležitostech konkursniho řízení a konkursních komisí v platném
enění.

\fYHLAŠI'JE
konknÍunř řÍggní ns CIbs*ŽsnÍ pr:aoovníbo mÍa{a fuditelelředitelky školy na dobu

určitou 6 let.

llďeřská škola Lubánics - příspěvková organizace.

s předpokláďaným náetupem k 1.í- zsís
pŘenporc-apv pno vÝxox rultxct
r Ůd[oťn* s pnd*gCIá*cká 

'působilogt 
a délka odborné praxe poď|o aáÍona č. 5s3l2004 $b.,

o pedag*sÍokýcfi pras'/ní&ífih a s xtrňně některých xáksn, v* Eněnípozdějšíloh předpisů.
. Znaloct problematiky ve školstvi a školských předpisů
r organizační a řídÍcíschopnosti
l občanská a morální bazúhonnost
. UŽivatelská znalost práce na PC
r Dobý zdravotnl stav

ss.$Ář'+'}#ňÍ{LE{íros?I"trHí(of.Ú,fi.Uff $.{ťÍi{{Jňířř|íí

Úraons gvšřsr'á kapia dokl*dů o nqjYyš$Írn dcnažgnérrr vedělání dle zákona č. s63l2Ú04
Sb., o pedagogických pracovnícÍcřr a o změně někteých zákonŮ, ve znění pozdějších
předpisŮ nebo doklad osvědčujÍcl odbomou kvaliÍikaci učitele mateřské školy. (včetně
vy*vědčení o státaí EávěrečnÉ,ekaušce}
D<*lad t průběhu v$soh doaev*dnlch zamňstnání forrnou čestného prohlášení uchazeřa
s uvedpním pňegněho časového přehledu a f*rrkč*ího zařaaení (opatřený datsm a
podpig*m uchazeča}

r $lruktunvaný životop*s {npathný dglem a podpisem uchazeče}
e Písemná koncepce řízaní a rorroje školy v rozsahu max. 3 stran stmjopisu (opatřený

datem a podpisom uchazeče)

" Výpi*e rej*tříku řestů {ne starši tří měxíal}, nobp doklad o jeho vyžádání
. Čegtné pr<rhNášenÍ podle $ 4 odst. 3) zákona č. 451/19s1 $b., vg rnění pozdějšícfr

předpisů.
. Lékařglt* potvx*ní o adrav,ntní epr}aobilostl k výkonu Íunkce {n* star&í dvou měaíců}
l Fígern*ý soufttras se zpracováním gqqbníeh údajů pro ričaly tohoto konkurzního řIEeni ve

smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osonnícrr úoaiŮ, vě zněnl pozdějších předpisů.

Pfiřrlášltu spsŽ*dfYanými dok|ady dgrrlffe do tB.10'2012 osobně na podatelnu CIbecnlho
úřadu Lrr&níce, Lub$nice 140, nebo poštou, llá ádre*u: obeo Luběnlce, LubánirB 14CI, 783 46
Těěetice. {roehtrujo pedaoí reaíika po*s nbba podEtetny sÚ}

obálku ranačie *lury: Kankun - Mateřsků $*o}a J.ubční** - přÍspěvkouá orutaní:aca -
neoMírat.
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