STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
9. schůze rady města dne: 09.05.2018
Bod pořadu jednání:
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místa ředitele/ředitelky Základní školy,
Liberec, Oblačná 101/15, příspěvkové organizace a Mateřské školy "Hvězdička", Liberec,
Gagarinova 788/9, příspěvkové organizace
Stručný obsah: Na základě uplynutí období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele
základní školy předkládá odbor školství a sociálních věcí radě města ke schválení vyhlášení
konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky základní školy a na
základě žádosti o rozvázání pracovního poměru ředitelky mateřské školy předkládá odbor
školství a sociálních věcí radě města ke schválení vyhlášení konkursního řízení na obsazení
vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky mateřské školy

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Důvod předložení: Plnění usnesení rady města č. 1274/2017, žádost ředitelky mateřské školy
Zpracoval:

Romanopulu Alena, Bc. - referent odboru školství a sociálních věcí

Projednáno s:

PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora

Předkládá:

Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky:
Základní školy, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvkové organizace

Mateřské školy „Hvězdička“, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvkové organizace
odvolává
k poslednímu dni šestiletého období, t. j. k 31. 10. 2018 ředitelku Základní školy, Liberec,
Oblačná 101/15, příspěvkové organizace
jmenuje
konkursní komisi pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele:
Základní školy, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvkové organizace
člen určený zřizovatelem – předseda konkursní komise
PhDr. Mgr. Ivan Langr
člen určený zřizovatelem
Mgr. Jan Berki, Ph.D.
(náhradník Mgr. Pavel Kalous)
člen určený ředitelem krajského úřadu
JUDr. Helena Vašková
odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení
v oblasti školství
Mgr. Libor Rygál
pedagogický pracovník příslušné právnické osoby
vykonávající činnost školy
Mgr. Eva Kučerová
školní inspektor České školní inspekce
Mgr. Milan Rambousek
člen školské rady
Mgr. Eliška Handšuhová
Mateřské školy „Hvězdička“, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvkové organizace
člen určený zřizovatelem – předseda konkursní komise
PhDr. Mgr. Ivan Langr
člen určený zřizovatelem
Ing. Ondřej Červinka
(náhradník Mgr. Pavel Kalous)
člen určený ředitelem krajského úřadu
JUDr. Helena Vašková
odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení
v oblasti školství
PaedDr. Kamila Podrápská
pedagogický pracovník příslušné právnické osoby
vykonávající činnost školy
Mgr. Petra Jeslínková
školní inspektor České školní inspekce
Mgr. Milan Rambousek

ukládá
zajistit zveřejnění a realizaci konkursního řízení dle Vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o
náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky:
Základní školy, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvkové organizace
Mateřské školy „Hvězdička“, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvkové organizace

P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 31.10.2018
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Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
V souladu s usnesením rady města č. 1274/2017 a s ustanovením § 166, odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání předkládá odbor školství a
sociálních věcí návrh na vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní školy, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvkové organizace.
Ředitelka Mateřské školy „Hvězdička“, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvkové organizace předložila
na odbor školství a sociálních věcí žádost o rozvázání pracovního poměru ke dni 31. 12. 2018. Na
základě této skutečnosti předkládá odbor školství a sociálních věcí, v souladu s § 166 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle
Vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, návrh
na vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy
„Hvězdička“, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvkové organizace.
Současně odbor školství a sociálních věcí předkládá radě města ke schválení
konkursních komisí.

Přílohy:
Oznámení o konkursním řízení ZŠ
Oznámení o konkursním řízení MŠ
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návrh na obsazení

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a
Vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a
konkursních komisích

Rada města Liberec vyhlašuje
konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

Základní školy, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvkové
organizace
předpokládaný nástup do funkce od 1. listopadu 2018
Požadavky na uchazeče:
 vzdělání, praxe a další předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 organizační a řídicí schopnosti
 znalost školské legislativy a souvisejících předpisů
 zdravotní způsobilost k výkonu funkce
 občanská a morální bezúhonnost
Do konkursu přiložte:
 podepsanou přihlášku
 úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
 strukturovaný životopis (podepsaný uchazečem)
 koncepci rozvoje školy (maximálně 4 strany formátu A4) včetně čestného prohlášení o
autorství (naleznete v dokumentech odboru školství a sociálních věcí na webu SML)
 potvrzení o zdravotní způsobilosti vykonávat tuto funkci
 výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nebo doklad o jeho vyžádání)
Přihlášky doručte osobně nebo písemně v uzavřené obálce s nápisem „NEOTEVÍRAT –
konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Oblačná“
nejpozději do 28.5.2018 na adresu STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, odbor školství a
sociálních věcí, Bc. Alena Romanopulu, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec.

V Liberci dne 10. 5. 2018

Tibor Batthyány
primátor statutárního města Liberec

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a
Vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a
konkursních komisích

Rada města Liberec vyhlašuje
konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

Mateřské školy „Hvězdička“, Liberec, Gagarinova 788/9,
příspěvkové organizace
předpokládaný nástup do funkce od 1. ledna 2019
Požadavky na uchazeče:
 vzdělání, praxe a další předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu nebo alespoň
pět let praxe v řídicí funkci v oblasti vzdělávání
 organizační a řídicí schopnosti
 znalost školské legislativy a souvisejících předpisů
 zdravotní způsobilost k výkonu funkce
 občanská a morální bezúhonnost
Do konkursu přiložte:
 podepsanou přihlášku
 úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
 strukturovaný životopis (podepsaný uchazečem)
 koncepci rozvoje organizace (maximálně 4 strany formátu A4) včetně čestného
prohlášení o autorství (naleznete v dokumentech odboru školství a sociálních věcí na
webu SML)
 potvrzení o zdravotní způsobilosti vykonávat tuto funkci
 výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nebo doklad o jeho vyžádání)
Přihlášky doručte osobně nebo písemně v uzavřené obálce s nápisem „NEOTEVÍRAT –
konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy
„Hvězdička“ nejpozději do 28. 5. 2018 na adresu: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC,
odbor školství a sociálních věcí, Bc. Alena Romanopulu, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59
Liberec.

V Liberci dne 10.5. 2018

Tibor Batthyány
primátor statutárního města Liberec

