Ředitelka Základní umělecké školy Litoměřice vyhlašuje výběrové řízení
na pozici zástupce ředitele s nástupem od 1. 9. 2018.




















Předpoklady:
plnění kvalifikačních předpokladů podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
znalost školské problematiky a odpovídajících právních předpisů včetně pracovně právních
vztahů
organizační, řídicí a komunikační schopnosti, schopnost samostatné práce i týmové
spolupráce; pečlivost, vstřícnost a časová flexibilita
uživatelská znalost práce na PC /Word, Excel
řidičský průkaz skupiny B
zdravotní způsobilost; občanská a morální bezúhonnost
Ve výběrovém řízeni budou zvýhodněni uchazeči, kteří mohou prokázat:
praxi z oblasti řízení školy
zkušenosti s tvorbou a koordinací projektů ESF
úspěšné ukončeni Studia pro vedoucí pedagogické pracovníky podle § 7 vyhlášky č. 317/2005
Sb. příp. bakalářského studia oboru Školský management
Požadavky k výběrovému řízení:
přihláška s uvedením jména, příjmení a kontaktních údajů; motivační dopis
úředně ověřené kopie dokladů o získání odborné kvalifikace podle zákona 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
příp. kopie dokladů o dalším vzděláván
doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např.
kopie pracovní smlouvy, potvrzeni zaměstnavatelů atd.)
strukturovaný profesní životopis opatřený datem a podpisem uchazeče
výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo zástupce ředitele školy
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve
smyslu zákona č, 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Před odesláním přihlášky je možné po předchozí telefonické dohodě (mob.: 605101231)
navštívit školu a seznámit se s jejím prostředím a organizací.
Přihlášky s uvedenými doklady doručte osobně do kanceláře školy nebo zašlete poštou
na adresu Základní umělecká škola Litoměřice, Masarykova 621/46, 41201 Litoměřice tak, aby
byla doručena do pátku 25. května 2018 do 12:00 hod. Obálku označte „Výběrové řízení ZUŠ
Litoměřice - NEOTVÍRAT“.
Pohovory s uchazeči se uskuteční v pátek 8. 6. 2018.
K pohovoru budou pozváni ti uchazeči, kteří řádně doloží všechny požadované podklady
k výběrovému řízení.
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