Městská část Praha 3 hledá ředitelku nebo ředitele.
Máte ambici rozvíjet nejdelší tradici sportovní školy na Praze 3?
Pak je tato nabídka právě pro Vás.
Konkurzní řízení na pozici
ŘEDITEL/KA ŽS JESENIOVA
Očekáváme, že






jste empatický, aktivní a pozitivní člověk
máte schopnosti postavit se problémům a řešit je
sledujete trendy ve vzdělávání
jste inovativní, nehledáte v paragrafech problémy, hledáte řešení
jste sportovně založený s touhou vytvořit něco nového a prohlubovat to dobré, co již
bylo vytvořeno, protože budete navazovat na tradici sportovní školy s dlouhou tradicí
 máte ambici utvářet úspěšnou školu, do které byste i Vy rád/a chodil/a.
Důležitá je pro nás zkušenost s vedením týmu nebo některého většího projektu,
pedagogické vzdělání a aplikace nových trendů při výuce.

Co požadujeme my i legislativa:

 vzdělání podle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů v platném znění,
 požadovaná praxe dle § 5, zákona 563/2004 Sb., v platném znění
 znalost školských předpisů a školské problematiky
 občanská a morální bezúhonnost
 znalost práce s PC
 dobrý zdravotní stav

Bez čeho se přihláška neobejde:

 ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a dokladů o dalším vzdělávání
 doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem
 strukturovaný životopis
 výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce)
 lékařské potvrzení o zdravotním stavu a způsobilosti k výkonu funkce (ne starší než dva
měsíce)
 písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení dle
platné legislativy

Co nabízíme:

 Maximální podporu zřizovatele (morální i finanční) v inovativních, ba i revolučních,
přístupech ve vzdělávání.
 Když nám pomůžete inovovat procesy, zbavíme vás ředitelské byrokracie. Chceme,
abyste se věnoval/a primárně vzdělávání a průběžnému zkvalitňování výuky.
 Důvěru ve Vaše znalosti, dovednosti, schopnosti.
 Podporu výuky jazyků, a to i v rámci ostatních předmětů, včetně možnosti získat kvalitní
zahraniční učitele.
 Podporu v jazykovém a profesním vzdělávání, včetně možnosti zahraničních stáží.
 Tvůrčí a přátelský kolektiv ostatních ředitelů a nadšeného zřizovatele 
 A nikoliv na konec – práci snů pro každého, kdo je připraven měnit, upravovat,
opravovat a zkvalitňovat procesy ve škole zavedené.

Nabízíte něco navíc?
Například: znalost anglického jazyka, tvorbu webových stránek, grafické zpracovávání
propagačních materiálů? Pak budete mít ve své práci velkou výhodu.

Co bychom si ještě rádi přečetli:
Motivační dopis s odpověďmi na několik otázek:
 Proč máte o funkci ředitele školy zájem?
 Na co se nejvíce těšíte a čeho se obáváte?
 Vizi rozvoje školy (v rozsahu max. 4 strany formátu A4) především s ohledem na
sportovní činnost a výuku jazyků

Kdy Vás ve škole potřebujeme?
Se zahájením Vaší „mise“ ve škole počítáme od 1. července 2019.

A na závěr – jak se o Vašem zájmu dozvíme?
Přihlášky ke konkursnímu řízení na ředitele ZŠ Jeseniova v Praze 3, který vyhlásila Rada MČ
Praha 3, i s doklady, musí být doručeny osobně, nebo poštou do podatelny
do 15. března 2019 na adresu:
ÚMČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, 130 85 Praha 3
Obálku označte textem: „Konkurzní řízení ZŠ Jeseniova - neotvírat”.

