Město Nová Role, ekonomický odbor
telefon:
ústředna 353 851 181
353 851 552

starostka
353 176 322
místostarosta 353 176 323
tajemník
353 176 315

Chodovská 236, 362 25 Nová Role

IČO: 00254819
Bankovní spojení:
DIČ: CZ-00254819
ČSOB a.s.,KV
číslo účtu: 262359697/0300

MĚSTO NOVÁ ROLE
na základě usnesení Rady města Nová Role pod č. usn. 67/05-2) ze dne 10. 5. 2017

VYHLAŠUJE KONKURZ
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů
na obsazení místa ředitele příspěvkové organizace města Nová Role Základní umělecká
škola Nová Role, příspěvková organizace:
Předpoklady pro výkon dané funkce:
- splnění předpokladů pro výkon funkce stanovených v § 5 zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů;
- znalost problematiky školských právních a ekonomických předpisů;
- organizační a řídící schopnosti;
- znalost práce na PC.
Náležitosti přihlášky:
- písemná přihláška (jméno a příjmení, adresa, telefon, e-mail, vlast. podpis);
- strukturovaný životopis (vlast. podpis);
- koncepce rozvoje školy (max. 4 strany A4; vlast. podpis);
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele školy (ne starší 2
měsíců);
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce, nebo potvrzený doklad o jeho vyžádání); u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením;
- průkazný doklad o celkovém průběhu získané pedagogické praxe (případně průběh
zaměstnání), potvrzený posledním zaměstnavatelem;
- úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení o státní
závěrečné zkoušce, maturitní vysvědčení);
- souhlas s využitím osobních údajů pro potřeby konkurzního řízení;

Termín podání přihlášky: nejpozději do 31. 5. 2017 (rozhoduje poštovní razítko či razítko
podatelny úřadu).
Přihlášky se doručují na adresu: Městský úřad Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová
Role. Při osobním podání na podatelnu MěÚ nejpozději v poslední den lhůty do 16 h.
Přihlášky se předkládají v uzavřené obálce (zalepené či zapečetěné) o označené nápisem
„KONKURZ – NEOTVÍRAT“.

V Nové Roli 11. května 2017.

Jitka Pokorná, v. r. – starostka města Nová Role

