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ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ KONČANICA 
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Končanica, 13. veljača 2020. 
 
 Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 
novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), i članka 45. Statuta Češkog dječjeg vrtića Končanica 
(Klasa: 012-03/2009-01/01, Urbroj: 2111/02-04/1-2009-1, Urbroj: 2111/02-04/1-13-2, Urbroj: 
2111/02-04/1-16-3), Upravno vijeće Češkog dječjeg vrtića Končanica s danom 19. veljače 2020. 
godine, raspisuje 
 
 

N  A  T  J  E  Č  A  J 
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice  

Češkog dječjeg vrtića Končanica 
 
 Ravnatelj/ica se imenuje na nepuno radno vrijeme (2 sata dnevno) i na vrijeme od 4 godine. 
 
 UVJETI: Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili 
stručnog suradnika, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, ima najmanje 5 godina 
radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja te potpuno znanje hrvatskog i češkog jezika u 
govornom i pisanom obliku. 
 Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti: 

- dokaz o državljanstvu – presliku domovnice, 
- dokaz o stručnoj spremi – presliku diplome, 
- dokaz o položenom stručnom ispitu – presliku uvjerenja, 
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), 
- dokaz o radnom stažu – presliku radne knjižice i potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko 

osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji, 
- životopis. 
Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola. 
Plaća za navedeno radno mjesto propisana je Pravilnikom o radu kao i Odlukom o osnovici za 

obračun plaća. 
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Češki dječji vrtić Končanica, 

Končanica 341, 43505 Končanica, s naznakom „ZA NATJEČAJ“, u roku 8 (osam) dana od dana 
objave u „Narodnim novinama“, na oglasnoj ploči Češkog dječjeg vrtića Končanica i na internet 
stranici Općine Končanica (www.koncanica.hr). 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku. 
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