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MOŽNOST ZAPLACENÍ 60% HOTOVĚ A ZBYTEK
NA MĚSÍČNÍ SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ

Střechy VH
Týniště nad Orlicí, tel.: 739 74 24 24
e-mail: vasek.hromek@seznam.cz

práce v bytě

Rada města Hronova vyhlašuje  konkursní řízení na obsazení 
vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy 
Hronov, se sídlem Havlíčkova 520, 549 31 Hronov, s nástupem
od 1. 9. 2020 nebo dle dohody.

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:
� vzdělání, praxe a splněné předpoklady pro výkon činnosti pedagogic-

kého pracovníka dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pra-
covnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

� znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,
� občanská a morální bezúhonnost,
� dobrý zdravotní stav.

Obsahové náležitosti přihlášky:
� úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně 

vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvěd-
čení),

� čestné prohlášení o průběhu zaměstnání s vyznačením počátku 
a konce pracovněprávního vztahu a pracovního zařazení v jednotli-
vých organizacích s přesností na dny, doložené potvrzením o zaměst-
nání nebo potvrzením od zaměstnavatele,

� strukturovaný profesní životopis,
� koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),
� výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
� čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti pedago-

gického pracovníka.

Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději do 30. 4. 2020 do 
14.30 hodin poštou na adresu Městský úřad Hronov, nám. Čs. armády 
5, 549 41 Hronov, nebo osobně na podatelnu MěÚ.  Obálku označte 
„KONKURS MŠ - NEOTVÍRAT“.

KONKURS

� provádíme montáž podlahových krytin
� opravy betonových podkladů
� renovace dřevěných podlah a parket
� koberce – kancelářské, bytové, luxusní, čisticí 

zóny, kusové koberce, běhouny
� parkety, dřevěné a laminátové plovoucí

podlahy, bambus, marmoleum
� korek – podlahový, obkladový, korkové lišty
� vinylové podlahy, dílce – zámkové i lepené 

provedení
� PVC v šířích 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500     
� samonivelační hmoty, penetrace, lepidla, laky, 

čisticí chemie, obvodové a přechodové lišty

Na přání Vám připravíme dárkové poukazy pro Vaše blízké.

Podlahy Ficenec, s.r.o., Jiráskova 1702
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel: 604 250 825, 494 535 383

info@podlahyfi cenec.cz

Veškeré informace o výběrovém řízení
včetně povinné přihlášky naleznete na:

https://www.jaromer-josefov.cz/mestsky-urad/uredni-deska/
v sekci „Výběrová řízení (personalistika)“.

Město Jaroměř
vyhlašuje výběrové řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, v platném

znění na pracovní pozici

SPRÁVCE INFORMAČNÍCH
A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
(INFRASTRUKTURY, DATABÁZE, SÍŤOVÉHO PROSTŘEDÍ, 

PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ, APLIKACÍ), odboru informatiky, 
zařazeného do Městského úřadu Jaroměř.

hs realitní
Ing. Libor Hemelík
Javornická 1501,

Rychnov nad Kněžnou
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Solnice,   Za Radnicí 67

REKLAMNÍ TISKÁRNA

KREDO

Převedu
záznamy

ze starých
videokazet

na DVD
nebo USB disk.

Rychle a levně.
Tel: 777 554 484




