Příloha usnesení č. Usn RMC 0479/2022
Rady městské části Praha 8
ze dne 7. září 2022
Rada městské části Praha 8
vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a ustanovením § 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a
konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů
konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

Mateřské školy, Praha 8,
Na Pěšinách 13, se sídlem Na Pěšinách 13/1720, 182 00
Praha 8
Uchazeč/ka o vedoucí pracovní místo musí splňovat předpoklady pro výkon činnosti
ředitele/ředitelky podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických
pracovnících“):








praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou
potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo
v činnosti ve výzkumu a vývoji v délce 3 roky v souladu s ustanovením § 5 odst. 1
zákona o pedagogických pracovnících;
odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou uchazeč/ka vykonává,
plná způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost,
zdravotní způsobilost,
znalost českého jazyka.

Další požadavky:


znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství a příslušných právních
předpisů.

Náležitosti písemné přihlášky:







formulace, ze které vyplývá, že se jedná o přihlášku uchazeče/ky do konkursního řízení
na uvedené vedoucí pracovní místo;
jméno a příjmení uchazeče/ky včetně titulu;
datum narození uchazeče/ky;
místo trvalého pobytu uchazeče/ky, popř. korespondenční adresa uchazeče/ky (liší-li se
od adresy místa trvalého pobytu);
email a telefonní číslo uchazeče/ky,
datum a vlastnoruční podpis uchazeče/ky.

K přihlášce musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie následujících
dokumentů:








doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání,
doklad/y o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických
pracovnících, potvrzené zaměstnavatelem;
strukturovaný profesní životopis,
koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace Mateřské školy, Praha 8, Na Pěšinách
13 (v rozsahu maximálně 5 normostran), vč. souhlasu se zveřejněním koncepce,
výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele/ředitelky školy
(ne starší 2 měsíců),
doklad o znalosti českého jazyka v souladu s ustanovením § 4 zákona o pedagogických
pracovnících, pokud uchazeč/ka získal/a příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou
pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém.

Lhůta a způsob doručení přihlášky:
Přihlášky s doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením „KONKURSNÍ
ŘÍZENÍ ŘEDITEL/ ŘEDITELKA – MATEŘSKÁ ŠKOLA NA PĚŠINÁCH 13“
a „NEOTVÍRAT“ musí být doručeny (poštou nebo osobně) nejpozději do 17. října 2022
do 17:00 hodin do podatelny Úřadu městské části Praha 8, U Meteoru 6, 180 48 Praha 8.
Přihlášky bez uvedených náležitostí a příloh nebo přihlášky doručené do podatelny
vyhlašovatele po termínu stanoveném pro jejich doručení budou z konkursního řízení vyřazeny.
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. ledna 2023
Případné další informace poskytne Mgr. Petr Svoboda, Petr.Svoboda@praha8.cz

