Obec Kokory, 751 05 Kokory 57
Tel. 581 746 253, fax 581 746 114, E-mail : ou.kokory@quick.cz

Konkurzní řízení na funkci ředitele Základní školy a Mateřské školy Kokory,
Kokory 251, 751 05 Kokory.
Obec Kokory v okrese Přerov, vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném
vzdělávání ( školský zákon ) ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o
náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, konkurzní řízení na funkci ředitele
Základní školy a Mateřské školy Kokory, 751 05 Kokory 251.

Nástup do funkce : 1. 8. 2007
Požadavky :
- vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů
- znalost školských předpisů a školské problematiky
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- organizační a řídící schopnosti

Přihláška musí obsahovat :
- ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání ( včetně vysvědčení o státní
závěrečné zkoušce)
- doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním
zaměstnavatelem včetně uvedení funkčního zařazení
- strukturovaný životopis
- koncepci dalšího rozvoje školy ( max.4 strany formátu A4 )
- výpis z rejstříku trestů ( ne starší 3 měsíců ), nebo doklad o jeho vyžádání
- čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. – viz příloha č. 1
- lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele ( -ky ) školy ( ne starší
2 měsíců )

Termín podání přihlášek : do 11.6.2007 do 12,00 hodin.
Písemné přihlášky ( s uvedením kontaktní adresy a čísla telefonu ) včetně požadovaných
náležitostí zasílejte doporučeně na adresu : Obec Kokory, 751 05 Kokory 57 .
Obálku označte heslem : NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ.
Další informace na tel. 581 746 253.
Vyvěšeno : 9.5.2007

Sňato :

Příloha č. 1

Čestné prohlášení
V souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady
pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské
Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů,

č e s t n ě p r o h l a š u j i,
že jsem
a) v období od 25.2.1948 do 1.1.1968 a od 2.5.1969 do 17.11.1989 nebyl(a) tajemníkem
orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska
od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva
těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo
ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce
v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích,
b) v období od 25.2.1948 do 17.11.1989 nebyl(a) pracovníkem aparátu orgánů uvedených
pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,
c) v období od 25.2.1948 do 17.11.1989 nebyl(a) příslušníkem Lidových milicí,
d) nebyl(a) členem akčního výboru Národní fronty po 25.2.1948, prověrkových komisích
po 25.2.1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21.08.1968,
e) v období od 25.2.1948 do 17.11.1989 nebyl(a) studentem na Vysoké škole Felixe
Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických
republik pro příslušníky Státní bezpečnosti, Vysoké školy ministerstva vnitra Svazu
sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické
školy ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým
aspirantem anebo účastníkem kurzů delších než 3 měsíce na těchto školách.

Datum : ……………………….

Jméno a příjmení uchazeče konkurzu : ………………………………………..

…………………………….
podpis

