
oBEC LUTíN
Skolní č.p.203,7B3 49 Lutín

Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele(ky)

Rada obce Lutín v souladu vyhláškou č. 54/2005 Sb', o náležitostech konkurzního
řízení a konkurzních komisích vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce
ředitele(ky), na dobu určitou 6let

Základní školy a Mateřské školv Lutín příspěvkové organizace

Nástup do funkce k 1.8.2013.

Předpoklady uchazeče:

- vzdělání a související podmínky podle zákona č' 563/2004 Sb. o pedagogických
pracovnících a o změně někteých zákonŮ, ve znění pozdějších předpisů

- praxe dle $ 5 odst.. 1 zákona č' 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
a o změně někteých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy
(školského zařízení)

- občanská a morální bezúhonnost
- dobý zdravotní stav
- znalost v oboru a praxe v dané oblasti vítány

K přihlášce přiloŽte.

- úředně ověřené kopie o nejvyšším dosaŽeném vzdělánívčetně dokladů o dalším
vzdělávání dle zákona č'56312004 sb', o pedagogických pracovnících a o změně
někteých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání formou čestného prohlášení
uchazeče s uvedením přesného časového přehledu a funkčníh o zařazení
(opatřený datem a podpisem uchazeče)

- strukturovaný Životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče)
- koncepci rozvoje školy (školského zařÍzení) v rozsahu maximálně 4 stran strojopisu

formátu A 4, řádkování 1,5, písmo Times New Roman (opatřený datem a podpisem
uchazeče)

- výpis z evidence re;stříku trestů (ne starší neŽ 3 měsíce)
- originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele (ne

starší neŽ 3 měsíce)
- čestné prohlášení dle $ 4 odst' 3 zákona 45111991 Sb'' ve znění pozdějších

předpisů'



Termín podání přihlášek:

Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy a čísla telefonu) doručte osobně
nebo poštou (rozhoduje termín doručení zásilky nikoli podací razítko)
nejpozději do 21. 6. 2013 do 12'00 hodin na adresu:

obec Lutín, Š*otní 203,783 49 Lutín

obátku označte ,,NE)TVÍRAT _ Konkurz Zš a Mš Lutín"

Případné dotazy na telefonu 585944323

Do konkurzního ťízeni budou zařazeny pouze přihlášky s kompletními doklady
včetně ověřených kopií dokumentů a vlastnoručním podpisem.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat Žádného z uchazečů a vyhlásit nový
konkurz.

Místo a datum vyhlášení: Lutín 5' 6' 2013

Vyvěšena dne 6.6.2a13

Sejnuto dne 24.6.20L3
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