Ogec Lípn NAD Onllcí
517 21 TÝniště nad Orlicí

KoNKURs
SÍarosÍkaobce Lípa nad Orlici vyhlašuje vsouladu s ustanovením § ,l02 odst.2 písm.
b) zákona Č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a
vsouladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č.56112004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyŠŠÍm
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
PředPisŮ konkursní řízenína obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky ZŠa
tVtŠtipa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou snástupem od 1.2.2020 nebo dle

dohody.

Předpoklady pro uýkon činnosti ředitele/ředitelky:
o vzdělání a praxe dle zákona č. 56312004 Sb., o pedagogických pracovnících a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
. znalost problematiky řizení ve školstvía školských předpisů,
o občanská a morální bezúhonnost,
. dobry zdravotní stav.
il

Obsahové náležitosti přihlášky:
. úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (dip|om včetně vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení),

ČestnéProhláŠenío průběhu zaměstnání s vyznačenímpočátku a konce
PracovněPrávního vztahu a pracovního zařazení v jednotlivých organizacích

'

s Přesností na dny, doloženénapř. pracovní smlouvou, potvrzením zaměstnavatelů

.
.
.
'

atd.,

strukturovaný profesní životopis,
koncepce rozvoje školy (max, 2 strany strojopisu),
výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší3 měsíců),

originál, PoPř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu
činnosti ředitele školy (ne starší3 měsíců)

PřihláŠkY s výŠeuvedenými doklady doručte nejpozději do 27. 12. 201g na adresu: obec
LÍPa nad OrlicÍ, LÍpa nad Orticí 29, 517 21 Týniště nad orlicí. obálku označte,,KoNKURS

- NEOTVíMT".

V Lípě nad Orlicídne 28. 11.2o'lg

Digitálně
podepsal Monika
vrátilová
Datum: 2o1g.1 1,28
il
08:41:23 +01'00'
Monika vrátilová
starostka obce
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