Váš dopis zn./ze dne

č. jednací
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vyřizuje/tel.
Dagmar Blajdová/493 034 195

Lázně Bělohrad
25.03.2021

Rada města Lázně Bělohrad v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ustanovením § 3
vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vše v platném
znění, vyhlašuje

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
NA OBSAZENÍ VEDOUCÍHO PRACOVNÍHO MÍSTA
ŘEDITEL/ŘEDITELKA
ZÁKLADNÍ ŠKOLY K.V.RAISE, LÁZNĚ BĚLOHRAD, OKRES JIČÍN,
Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad, IČO: 70879150,
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:
 odborná kvalifikace a praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
 znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,
 způsobilost k právním úkonům,
 bezúhonnost,
 zdravotní způsobilost.
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
 přesné označení výběrového řízení,
 jméno, příjmení a titul uchazeče,
 datum a místo narození uchazeče,
 státní příslušnost uchazeče,
 místo trvalého pobytu uchazeče, příp. adresu pro doručování,
 číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
příslušníka,
 kontaktní údaje,
 datum a podpis uchazeče.
Výčet dokladů, které zájemce přiloží k přihlášce:
 úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, tj. vysokoškolský diplom
včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu, případně jiný doklad
o úspěšném ukončení studia dokládající získání odborné kvalifikace,
 prokázání znalosti českého jazyka fyzickou osobou, která získala příslušnou odbornou
kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než českém,
 čestné prohlášení o průběhu zaměstnání s vyznačením počátku a konce pracovněprávního
vztahu a pracovního zařazení v jednotlivých organizacích s přesností na dny doložené
potvrzením o zaměstnání nebo potvrzením od zaměstnavatele,
 strukturovaný životopis,
 vlastní koncepce rozvoje školy v rozsahu maximálně 2 normostran,
 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům,
 lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti pedagogického pracovníka (ne
starší 2 měsíců),
 podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: Poskytnutím svých osobních údajů
v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona č. 110/2019
Sb., souhlas k jejich zpracování a uchování.

Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách
a správě, vše v platném znění, 13. platová třída; odměna za plnění mimořádných pracovních úkolů
Druh pracovního poměru: na dobu neurčitou
Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: 2. srpna 2021
Lhůta pro podání přihlášky: do 5. května 2021 do 17:00 hod. (v této lhůtě musí být přihláška
doručena na podatelnu Městského úřadu Lázně Bělohrad)
Způsob doručení přihlášky: písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo
osobním podáním na adresu zřizovatele základní školy – Město Lázně Bělohrad, k rukám starosty,
náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad
Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT – KONKURS ředitel/ředitelka ZŠ“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo prodloužit lhůtu pro podání přihlášky nebo toto konkursní řízení zrušit
kdykoli v jeho průběhu, popř. nevybrat žádného uchazeče, a to bez udání důvodu.
Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny ihned po ukončení konkursního řízení.
Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů, které mu v souvislosti s účastí v konkursním řízení vzniknou.
Bližší informace o pracovním místě podá Ing. Pavel Šubr, starosta, tel.: 493 792 092, 603 295 339,
e-mail: subr@lazne-belohrad.cz.

V Lázních Bělohradě dne 25. března 2021

Ing. Pavel Šubr
starosta

