STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
1. schůze rady města dne: 05.01.2021
Bod pořadu jednání: 3
Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky mateřské školy
Stručný obsah: Na základě žádosti o uvolnění z funkce ředitelky mateřské školy předkládá odbor
školství a sociálních věcí radě města ke schválení vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí
pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy „U Bertíka“, Liberec, Purkyňova 458/19,
příspěvkové organizace.

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Důvod předložení: žádost o uvolnění z funkce ředitelky mateřské školy
Zpracoval:

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

Projednáno s:

PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, Ph.D., 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 konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy
"U Bertíka", Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvkové organizace
odvolává
k 31.3.2021 ředitelku Mateřské školy "U Bertíka", Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvkové
organizace

jmenuje
konkurzní komisi pro posuzování uchazečů na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské
školy "U Bertíka", Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvkové organizace
člen určený zřizovatelem – předseda konkurzní komise PhDr. Mgr. Ivan Langr
člen určený zřizovatelem
Ing. Ondřej Červinka
člen určený krajským úřadem
Mgr. Eva Martinková
člen určený Českou školní inspekcí
Mgr. Dana Keltnerová
člen určený Českou školní inspekcí
Mgr. Jana Burdová
pedagogický pracovník příslušné právnické osoby Hana Lacinová
školní inspektor České školní inspekce
Bc. Naděžda Červová

pověřuje
funkcí tajemníka výše uvedené konkurzní komise Bc. Alenu Romanopulu
ukládá
zajistit zveřejnění a realizaci konkurzního řízení dle Vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o
náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů, na
vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy "U Bertíka", Liberec, Purkyňova 458/19,
příspěvkové organizace

P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 31.03.2021
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Důvodová zpráva
Ředitelka Mateřské školy "U Bertíka", Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvkové organizace, zaslala
žádost o uvolnění z funkce ředitelky mateřské školy ke dni 31.3.2021. Žádost byla doručena dne
1.12.2020.
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, ve znění
pozdějších předpisů, návrh na vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
této mateřské školy.
Příloha č. 1 (žádost ředitelky mateřské školy) je neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů.

Přílohy:
Příloha č. 2 - oznámení o konkurzním řízení
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S TATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Rada města Liberec, v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve
znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/
ředitelky:
Mateřské školy „U Bertíka“, Purkyňova 458/19, příspěvkové organizace,
se sídlem Liberec, Purkyňova 458/19
s předpokládaným nástupem 1.4.2021
Předpoklady a požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:
Vzdělání, praxe a další předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vysokoškolské
vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu. Znalost školských předpisů a morální
bezúhonnost.
K podepsané přihlášce ke konkurzu (tiskopis je k dispozici na webových stránkách
statutárního města Liberec, v dokumentech odboru školství a sociálních věcí) přiložte:
 úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, tj. vysokoškolský
diplom včetně vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu, případně úředně
ověřenou kopii dokladu o úspěšném ukončení studia dokládající získání odborné
kvalifikace (v případě dosažení odborné kvalifikace v jiném než českém jazyce je nutné
doložit úředně ověřenou kopii dokladu o vykonání zkoušky z českého jazyka)
 doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, ze
kterého je patrný druh vykonávané práce a přesné časové vymezení
 lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ředitele školy (ne starší
než 3 měsíce)
 strukturovaný životopis
 vlastní koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 4 strany A4, včetně čestného prohlášení
o autorství zpracované koncepce (tiskopis je k dispozici na webových stránkách
statutárního města Liberec, v dokumentech odboru školství a sociálních věcí)
 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
Upozornění: Přihlášku podanou pozdě a přihlášku nesplňující požadavky podle § 3 odst.
1 písm. b) a d) Vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení
a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů, předseda komise vrátí uchazeči bez
dalšího projednání a s uvedením důvodu vrácení. Tento uchazeč se konkurzního řízení dále
neúčastní.
Přihlášky lze doručit osobně nebo poštou nejpozději do 28.1.2021, do 14:00 hodin na
adresu: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, odbor školství a sociálních věcí, nám.
Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec. Na obálku uveďte: „Konkurz – Mateřská škola, Liberec,
Purkyňova – neotevírat“. Případné dotazy na telefonním čísle 485243375 nebo na e-mailové
adrese: romanopulu.alena@magistrat.liberec.cz
V Liberci dne 6.1.2021

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor statutárního města Liberec

