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Město Český Brod
starosta města
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

MUCB 5861/2018

Výběrové řízení na obsazení pozice Koordinátor vzdělávání v ORP Český Brod
Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici Koordinátor vzdělávání ve správním obvodu
ORP Český Brod.
Pracovní náplň:
 propojování pedagogů v regionu a podpora jejich dalšího vzdělávání a vzájemného sdílení praxe
 všestranná podpora managementu škol ve spádovém území ORP Český Brod
 vedení databáze profesí v území, které jsou potřebné ve vzdělávacím procesu (možní suplenti v MŠ a
ZŠ - učitelé v důchodu, na MD) včetně provozních pozic (ekonomové, školníci, revizní technici, schopní
opraváři)
 monitoring změn legislativy v oblasti vzdělávání
 monitoring externích finančních zdrojů pro oblast školství (dotace, granty ..)
 monitoring aktuálního stavu a potřeb jednotlivých škol
 aktualizace informační a komunikační strategie v oblasti vzdělávání v ORP a dohled nad její realizací
 spolupráce na tvorbě, monitoringu a vyhodnocení Místního akčního plánu vzdělávání
 spolupráce s pedagogickými fakultami

Pozice je vázána na realizaci projektu Sdílené radosti a strasti škol III, který bude v ORP Český
Brod realizován v období minimálně do 31.12.2021.
Rozsah úvazku: 0,5 – 0,75 případně dle dohody

V případě zájmu možnost navýšení na plný úvazek kumulací s funkcí referenta výkonu státní správy
pro oblast školství v rozsahu cca 0,25 úvazku (s perspektivou složení zkoušky odborné způsobilosti)
Předpokládaná odměna: 30.000 – 35.000 Kč za plný úvazek
Předpokládaný nástup: 15.02.2018, případně dle dohody
Uchazeč musí splňovat tyto předpoklady:
 státní občanství ČR nebo trvalý pobyt v ČR
 věk 18 let
 trestní bezúhonnost
 znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího

Výhodou jsou následující předpoklady:








VŠ vzdělání – pedagogického, ekonomického či právního směru
reálné praktické zkušenosti s vedením školy či jiné vzdělávací organizace, popř. jejich zřizovatele či
inspekčního orgánu
orientace v právní a ekonomické problematice českého školství
zkušenosti s foundraisingem a administrací různých dotací
organizační a komunikační schopností
výborná znalost práce na PC
řidičské oprávnění skupiny B

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
1) životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
2) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
3) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
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Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
1) jméno, příjmení a titul uchazeče,
2) datum a místo narození,
3) statní příslušnost,
4) místo trvalého pobytu,
5) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
6) datum a podpis uchazeče.
Lhůta pro podání přihlášky je do: 12.02.2018 do 11:00 hodin
Adresa pro podání přihlášky:
Podatelna MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, do rukou tajemníka Ing.
Aleše Kašpara, obálku nutno výrazně označit: „NEOTEVÍRAT – výběrové řízení Koordinátor vzdělávání“
Přihlášení uchazeči, kteří splňují výše uvedené předpoklady, jsou tímto zváni k ústním pohovorům, které
se uskuteční od 12:30 hod. dne 13.02.2018 na Městském úřadu Český Brod, nám. Husovo 70, 1. patro
(kancelář starosty).
Pro bližší informace k výběrovému řízení můžete kontaktovat Ing. Jiřinu Soukupovou, tel. 777 655 509,
e-mail: soukupova@cesbrod.cz.
Veřejná výzva byla vyvěšena na úřední desce dne 25.01.2018.
Veřejná výzva byla uveřejněna na www.cesbrod.cz dne 25.01.2018.
V Českém Brodě dne 25.01.2018

Bc. Jakub Nekolný v.r.
Starosta města

otisk úředního razítka
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