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Měs§s Krali*c na [Iané
Masarykovo nárn. 41, ?§8 t2 Kralic* na Hané
ČO 00288390, tet, §8?3689ž§, mestyg@kralicenahane. ce

Krali*e na Hané 27 "7.2§lg

§targsta městyse Kralir* n§ Hané, v souladu

§

vyhláškou

č, 541200§ §b.,

§

n*leĚito*tech k*nkurzníht fíxeni * konkureních komigich vyhla$uje konkuraní říaení
fta

pracsvni míst* ředitele na dobu ur§itau § let

řrletařská ěkota a Škotni|ídelne §ralice nx Haně, přítpěvltová organizace
Předpoklady uth*eeče:

- rredělání a muvisejici podmínky dle eáko*a č. §§3l?SS4 §b", o
o eměně ně§*ný*h eákon*, y* cněn{ pozdějších předpisů

pedag*gickýth pracovnicich a

prexe dle § § odst. 1 zákona č. $fi3l2ffi4 §b., o pdagegických praccvnícícha o zrněně
některých aák*nů, va zněni peedé§ich přrdpitů
- znalost §kai*kých předpisů a probl*matiky řizení $anáha {ypu Ěkoly {školgkéh* aařízaní}
- občanaká a morálni bezůho*ntat
- do§rý a§ravotni ttav
* cnalasti v obor* danů obla*ti vítány
*

Sbgahgvé náleáitasti přihlá§ky:
- úřed*ě cvěř*n* l*pie dettladů t nejvy§Sím daaaženém redělánídla xákone

*. §§3l?S&d

§b.- o ped*g€i§kýrÝt pr*ccvni*íth a g změn$ někt*rýc§ lák*nů, ve a*ění pazdějších
Břodpiců {včetně vy*vědč**íp státni xáv*raůnérkou*re}
- doklad * prťtběltu vše*h dg§*v€dní*h a*měotn*níf*rrxo* ča*tnÉhopr*hlášeni
ucheaeče s uueden§m přecn*h* &**véh* pfiahledu a fu*kčníhczgťazení {opeiťený
datem a podpisem uchazeče)
* strukturcva*ý ávoto,pis
{ryatřený datem a podpis*m uchaz*ůe}
- ka*eepce roxoje školy {šfiotslt*ho e*ťizeni} v roagaht* maximálně 4 gtran
ýs,
{opatřený dat*m * pcdpi*m u*haxeč+}
- vYpit z *vidente rei*třiku tr*stti {fie *t§r*í nď 3 měsice} n*bo doklad o jeho vyžádání
- arigin*l řék*řskáhg polvrzení a apůsobilcati k vyk*nává*í pracavního místaředitel* {rro otar§i než

sťojopisu
,

3 měsíc.e)

Termí* podáni přihlášek do; 1.{,2§'l§
Haná-

Pis*mné přihlá§ky

{s

dc l§ hodin včgtně na úřadě rněetyte Kralicg na

url*d*ním kontaktní adresy, e-m*ilové *dresy

* čbla t*leťonu}

vě*tně poĚad*vaných náležitosti aasít*jt* doporučen§ na adresu: Městys Kralice na Hané,
Ma*arykovo nám. 41, 7g8 12 Kralice ng Hané, **bo a**bně. Sbálku gana&e heslem;
"N§sTvffrAT l{*.!$§**í!-il Řlč§{,tl §s p§Acs}l§l iltl§§$ *FDrTf;L§:.
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