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Č. j.: MCPNE 00619/2016      V Praze dne 1.4.2016 

 

 

Starosta Městské části Praha – Nebušice 

vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele – ředitelky Základní školy a mateřské  

školy, Praha – Nebušice, Nebušická 369.  

 

  

 

Požadavky: 

Splnění požadavků pro výkon činnosti pedagogického pracovníka dle § 3 zákona č. 563/2004 

Sb., o pedagogických pracovnících (dále jen „Zákon“), vysokoškolské vzdělání dle § 7 a 8 

Zákona, praxe dle § 5 odst. 1 písm. b) Zákona, znalost školské problematiky a předpisů, 

občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti, znalost anglického jazyka. 

 

Předpokládaný nástup do funkce dne 1.8.2016 nebo dříve, dle možností úspěšného uchazeče. 

 

V souladu s § 3 odst. 1 Zákona  uchazeč k přihlášce přiloží: 

- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní 

závěrečné zkoušce);  

- doklady o dalším vzdělání; 

- přehled o dosavadním průběhu všech zaměstnání vč. uvedení funkčního zařazení; 

potvrzení o délce praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem;  

- výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce);  

- čestné prohlášení dle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

(jen uchazeči narození před 1. 12. 1971);  

- originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce (ne starší 2 měsíců);  

- strukturovaný životopis;  

- koncepce rozvoje příspěvkové organizace ZŠ a MŠ, Praha -Nebušice (max. 5 stran 

formátu A4).  

 

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se 

všemi úplnými požadovanými přílohami došlé poštou na adresu: Městská část Praha – 

 - Nebušice, Nebušická 128, 164 00 Praha 6 nebo doručené do podatelny Úřadu MČ Praha –  

- Nebušice nejpozději do 5.5.2016 do 14.00 hod. Obálku označte slovy: „Konkurz ZŠ a MŠ, 

Praha – Nebušice; NEOTVÍRAT“. 

 

 

 

 

Ing. Viktor Komárek 

           starosta 
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