
Městská ěást Praha-suchdo|
slchdo|ské nám' 734/3' 165 00 PÍahá'Suchdo]

Rada městské části Praha.Suchdol
vyh|ašuje konkursní řízení na funkci

ředite|e / ředite|ky Mateřské školy Gagarinova
se síd|em Gagarinova 1103' 165 00 Praha-Suchdo|

Požadavky: sp|nění předpok|adŮ pro Výkon činnosti pedagogického pracovnika d|e s 3
zákona č. 563/2004 sb'. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonŮ. ve
znění pozdějších předpisů' Vzdě|áni dle s 7 nebo s 8 tohoto zákona. praxe d|e s 5 odst, 1
písm' a) tohoto zákona. zna|ost ško|ské prob|ematiky a zák|adnich předpisú, občanská a
morá|ní bezúhonnost' organizační a řidící schopnostj'

Předpokládaný nástup do Íunkce dne 1.7. 20í3

K přih|ášce uchazeč přiIoŽi;
Vsouadu s s 3 odst' 1 zákona é' 56312014 sb'' o pedagogických pracovnících a ozměně
někteÚch zákonů' Ve znění pozdějšich předpisÚ|
- ověřené kopie dok|adú o nejvyšším dosaženém vzdě|ání (včetně dok|adú o da|šim

vzdě|áVáni' abso|vent vysokoško|ského studia též včetně vysvědčeni o státní záVěrečné
zkoušce,

. dok|ad prokazující znaIost českého jazyka u uchazeče' kteÚ ziskaI přís|ušnou odbornou
znaIost v jiném vyučovacím jazyce než českém,

-dok|ady o dosavadnÍm prúběhu zaměstnáni a dé|ce praxe potvrzené posledním
zaměslnavatelem vč' uvedeni funkóniho zařazení'

- Výpis z evidence rejstřiku trestú (ne starší neŽ 3 měsice),
- originá| |ékařského potvrzení o způsobiIosti k výkonU íunkce (ne starší 2 měsíců).
Da|ši přiIohy:
- skukturovaný žiVotopis,
. koncepci rozvoje příspěVkové organizace MŠ Gagarinova (max' 5 stran slrojopisu formátu
A4),
- čestné proh|ášení d|e s 4 odst' 3 zákona č. 451/1991 sb., Ve znění pozdějších předpisú.

Do konkursního řízenÍ budou zařazeny pouze v|astnoručně podepsané přihlášky uchazečů
5e všemi Úpnými poŽadovanými přílohar]']i doručené poštou na adresu Městská část
Praha-suchdo|. suchdolské náměstí 734/3' 165 00 Praha.suchdoI nebo doručené do
podate|ny Úřadu |\,,|Č Praha.suchdol, suchdolské náměstí 73413, 165 oo Praha-suchdo|
nejpozději do 29. dubna 2013 do í7:00 hodin.

obá|ku označte sIovy:,,Konkurs MŠ Gagarinova, neotevírat.. '

Č Praha-suchdo]č' 117'3 ze dne 3.4' 2013schváleno usnesením R ,/Í r
Hí/
in"í*o" č.j' UMc P-SU.H oo797/2o13


