MĚSTO PŘÍBOR
RADA MĚSTA
vyhlašuje
na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ
na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace

Školní jídelna Komenského, Příbor, ul. Komenského čp. 458
Předpoklady pro výkon činnosti:
- vysokoškolské, vyšší odborné nebo úplné střední vzdělání (specializace na obory gastronomie,
stravování, potravinářství výhodou),
- minimální praxe v oboru 5 let (praxe na vedoucím pracovním místě výhodou)
- znalost školských předpisů vztahujících se k problematice školního stravování, znalost hygienických
předpisů, základní přehled o ekonomických zásadách řízení příspěvkové organizace včetně
souvisejících právních předpisů,
- plná způsobilost k právním úkonům,
- občanská a morální bezúhonnost,
- zdravotní způsobilost.
Obsahové náležitosti přihlášky - zaslat písemně:
- přihláška ke konkurznímu řízení (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail),
- strukturovaný profesní životopis (včetně údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a
dovednostech),
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), příp. doklad o jeho vyžádání,
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ky (ne starší 2 měsíce),
- koncepce dalšího rozvoje a řízení školní jídelny (maximální rozsah 2 strany strojopisu formátu A4),
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními náležitostmi.
Přihlášku, životopis, koncepci rozvoje školní jídelny a souhlas se zpracováním osobních údajů
vlastnoručně podepište.
Termín podání přihlášky do 4. dubna 2018.
Přihlášku zasílejte doporučeně na adresu:
Městský úřad Příbor, odbor rozvoje města, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor, případně doručte
osobně na podatelnu Městského úřadu Příbor - informační centrum v přízemí MÚ (rozhoduje datum
podacího razítka).
Obálku označte textem: „Konkurzní řízení na Školní jídelnu Komenského - NEOTVÍRAT„
Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/ky: 1. srpen 2018
Ing. Dana Forišková, Ph.D., v.r.
místostarostka

„otisk razítka“

