
Městská část Praha - Troja
starosta městské části v kompetenci rady městské části

vyhlašuje

v souladu s § 166 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a §
3 vyhlášky MŠMTČRč. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních

komisích, v platném znění

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA MÍSTO ŘEDITELE! ŘEDITELKY•

příspěvkové organizace

Mateřská škola Nad Kazankou
se sídlem Nad Kazankou 30/230

171 00 Praha 7 - Troja

Předpoklady:
podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, v platném znění

- odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících
- příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- zdravotní způsobilost

Požadavky pro výkon funkce ředitele/ředitelky:
- znalost školských předpisů a školské problematiky

základní ekonomické znalosti
řídící a organizační schopnosti
dobré komunikační schopnosti
schopnost a chuť spoluvytvářet komplexní záměr přeměny Brabcovy zahrady
občanská a morální bezúhonnost

Kpřihlášce přiložte:
- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně osvědčení o

závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělání)
- doklady o průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním

zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního zařazení
- strukturovaný životopis
- strukturo vanou koncepci rozvoje školy (max. 5 stran strojopisu)



- esej na téma předškolní výchova v obecním životě Prahy - Troje (max. 1 strana
stroj opisu)

- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tři měsíce)
- originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávané funkci (ne starší dva

měsíce), čestné prohlášení podle §4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.

Informace o mateřské škole:
Kapacita školy je 60 dětí ve 3 třídách. Mateřská škola využívá Zahradu Brabcovy vily, na
kterou je zpracován projekt na revitalizaci zahrady a proměnu votevřený společný
prostor, využívaný mateřskou školou, rodiči i veřejností při návštěvách úřadu. Návrh
zahrnuje dopravně - technická opatření před vstupem do zahrady, reprezentační
prostor před úřadem i nová hřiště pro mateřskou školu i veřejnost. Projekt je
k nahlédnutí na Úřadě městské části Praha - Troja.

Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky
uchazečů se všemi úplnými požadovanými doklady došlé nebo podané na podatelnu
úřadu nejpozději

do 30. června 2011. 15.00 hod.
na adresu:

Městská část Praha - Troja
Trojská 230/96

171 00 Praha 7 - Troja

Kontakt Ing. Irena Marková, tajemnice ÚMČ,
tel. 284691121, markova@mctroja.cz

Obálku označte slovy: "Konkurs MŠNad Kazankou - NEOTVÍRAT"

VPraze - Troji dne 9. června 2011

~h.~~
starosta


