OBEC LICHOCEVES
Lichoceves čp. 20, PSČ 252 64, tel. 220 930 556, 725 021 466, e-mail obec@lichoceves.cz

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa
ředitel/ředitelka
Základní školy a Mateřské školy Noutonice

Starostka obce Lichoceves 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 § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích, vyhlašuje konkursní řízení na obsazení
pracovního místa ředitele Základní školy a Mateřské školy Noutonice.
Předpokládaný termín nástupu: srpen 2017
Základní škola a Mateřská škola Noutonice je zcela nově zřízená příspěvková
organizace obce Lichoceves, kde od roku 1985 nebyla základní ani mateřská škola.
Pedagogickou činnost zahájí od 1. září 2017.
Je budována jako otevřená komunitní málotřídní škola s 1. stupněm základní školy a
mateřskou školkou s maximální kapacitou 48 žáků ZŠ a 42 dětí MŠ. Řediteli či ředitelce školy
nabízí velký prostor pro kreativitu, osobní vklad a iniciativu při naplňování hlavní vize školního
vzdělávacího programu „Všichni se snažíme o vzájemnou úctu, respekt, otevřenost a toleranci.
Chceme, aby v naší škole rostly šťastné, zvídavé a harmonické děti“.
Obec Lichoceves leží v severní části okresu Praha - západ ve Středočeském kraji
v blízkém sousedství měst Roztoky u Prahy a Kladno, ruzyňského letiště a městských částí
hl. m. Prahy Suchdol, Přední Kopanina a Nebušice. Je obcí s dvěma místními částmi
Lichoceves a Noutonice a hraničí s katastry obcí Velké Přílepy, Statenice, Tuchoměřice,
Číčovice, Okoř a Svrkyně. Dojezdová vzdálenost např. z Vítězného náměstí (Praha 6) je cca
15 minut autem a 35 minut autobusem.
V případě potřeby je k dispozici služební byt 2+1 v těsném sousedství školy.
Předpoklady pro výkon funkce:
- vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění;
- praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, v platném znění;
- znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy;
- občanská a morální bezúhonnost;
- dobrý zdravotní stav;
- organizační a řídící schopnosti;
- znalosti a praxe v oblasti organizace málotřídní školy jsou vítané.

Obsahové náležitosti přihlášky:
- strukturovaný životopis;
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce);
- doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
včetně uvedení časového přehledu a funkčního zařazení;
- vlastní návrh koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Noutonice v maximálním
rozsahu 3 stran formátu A4;
- výpis z evidence rejstříku trestů (ne starším než tři měsíce) nebo potvrzený doklad o jeho
vyžádání;
- originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele školy.
Termín podání přihlášek: 24. července 2017
Přihlášky zasílejte tak, aby byly dodány nejpozději do 12:00 dne 24. července 2017 na adresu:
Obecní úřad Lichoceves, Lichoceves 20, 252 64 Velké Přílepy.
Způsob podání přihlášky: osobně nebo poštou v uzavřené obálce označené "KONKURZ NEOTVÍRAT".
Bližší informace: starostka obce Lichoceves Jana Muchová (OÚ Lichoceves, Lichoceves 20),
tel. 725 021 466; obec@lichoceves.cz.
Text konkursního řízení v elektronické podobě: www.lichoceves.cz

Jana Muchová
starostka obce Lichoceves

Vyvěšeno na úřední desce:
Sejmuto z úřední desky:

21. 6. 2017

