
Město Sobotka
M Ě S T S K  Ý   Ú Ř A D   S O B O T K A 

Boleslavská 440, 507 43  Sobotka
E-mail: urad@sobotka.cz, tel. 493 571 401; ID schránky: p2wbqb6

___________________________________________________________________________
Č.j.: MUSO 647/2018/TAJ/451.4/V5            V Sobotce dne: 2. 3. 2018
Sp. zn.: SZ - MUSO 647/2018

Rada města Sobotky usnesením ze dne 28. 2. 2018 v   souladu s   ust.§ 102 odst.2 písm.b)
zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v  platném znění, v  souladu s   ustanovením § 166 odst. 2
zákona  č.  561/2004  Sb.,  o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším  odborném  a  jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě vyhl. č. 54/2005 Sb.,

o   náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,

vyhlašuje konkursní řízení
na obsazení pracovního místa

ředitele/ředitelky
Mateřské školy, Sobotka,

IČO 71001361
se sídlem Sobotka, Jičínská 435,

s předpokládaným nástupem 1. 8. 2018.

Předpoklady: dle ust.§ 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších  předpisů (způsobilost  k právním úkonům, odborná
kvalifikace  pro přímou pedagogickou  činnost,  bezúhonnost,  zdravotní  způsobilost,  znalost
českého  jazyka,  pedagogická  praxe  3  roky),  znalost  problematiky  řízení  ve  školství
a školských předpisů,  řídící a organizační schopnosti, flexibilita, znalost práce na PC.

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
a) ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání;
b) čestné prohlášení o průběhu všech předchozích zaměstnání včetně časového vymezení;
c) strukturovaný profesní životopis;
d) výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
e) originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele školy (ne

starší 3 měsíců);
f) koncepce rozvoje školy na období 6 let (max. 2 strany strojopisu).

Termín podání přihlášek: do 28. 3. 2018 do 1500 hodin

Přihlášky doručte na podatelnu MěÚ Sobotka nebo zašlete na adresu:
               MěÚ Sobotka, Boleslavská 440, PSČ 507 43

Obálku označte slovy: “Konkurs – ředitel/ka MŠ - Neotvírat“ 

         Ing. Lubor Jenček
             starosta města

mailto:sobotka@craj.cz

