veřejné oznámení konkursního řízení
KONKURS
Starosta obce Malenice, Jan Houzim, v souladu s § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a
konkursních komisích, konkursní řízení ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

vyhlašuje

konkurs na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Malenice
Na Návsi 31, 387 06 Malenice, IČO 75000172
Požadavky:
1. předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
2. délka praxe ke dni přihlášky 4 roky,
3. znalost školské problematiky a předpisů daného typu školy, školského zařízení,
4. organizační a řídící schopnosti,
5. dobrý zdravotní stav,
6. občanská a morální bezúhonnost.
Náležitosti přihlášky:
1. jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, případně adresa pro doručení
poštou, datum a podpis (vhodné uvést e-mail, ID datové schránky, mobil).
Přílohy přihlášky jsou:
1. strukturovaný profesní životopis s vlastnoručním podpisem,
2. výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání, (originál, případně ověřená kopie),
3. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní
závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení),
4. průkazný doklad o celkovém průběhu zaměstnání rozhodném pro výkon pracovního místa ředitele/ky,
v souladu s §5 zákona č. 563/2004 Sb., potvrzený posledním zaměstnavatelem. (Nedoloží-li uchazeč
potvrzení potřebné délky praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., posledním zaměstnavatelem, doloží
potřebnou praxi potvrzením zaměstnavatele, u kterého příslušnou praxi vykonával nebo úředně ověřenou
pracovní smlouvou.),
5. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání funkce ředitele (ne starší 3 měsíců), (originál, popř.
ověřená kopie),
6. koncepce rozvoje školy v maximálním rozsahu 4 stran formátu A4 s vlastnoručním podpisem,
7. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a žádost o vrácení poskytnutých údajů.
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele: 1. 8. 2018
Obálku označte slovy: „Konkurs-neotvírat“.
Přihlášky zašlete s uvedenými podklady nejpozději do 16. dubna 2018 na adresu: Obec Malenice, Na Návsi
95, 387 06.
Rozhodující je datum dne odeslání na poštovním razítku, nebo datum osobního předání přihlášky v zalepené a
označené obálce. Případné dotazy na telefonu: +420 724 182 240.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurs.
Malenice, 14. 3. 2018

……………………………………………
Jan Houzim, starosta, v.r.

Souhlas s evidováním osobních údajů
a žádost o vrácení poskytnutých dokladů
ke konkursnímu řízení na funkci ředitele/ky školy, školského zařízení s názvem:
Základní škola a Mateřská škola Malenice
a) V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím, aby osobní údaje
uvedené v mé přihlášce ke konkursnímu řízení a v přílohách k přihlášce byly obcí Malenice
evidovány za účelem případného získání pracovního místa ředitele/ky právnické osoby
vykonávající činnost školy, školského zařízení, a to po dobu třiceti dnů po skončení konkursního
řízení.
Po 30 dnech po skončení konkursního řízení *)
 souhlasím se skartací příloh k přihlášce ke konkursnímu řízení
 žádám o vrácení poskytnutých příloh k přihlášce ke konkursnímu řízení
b) Souhlasím, aby samotná přihláška do konkursního řízení (bez příloh k přihlášce) byla uložena u
vyhlašovatele konkursu.
c) V případě jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky školy, školského zařízení
souhlasím s postoupením potřebných dokladů dodaných ke konkursnímu řízení odboru školství,
mládeže a tělovýchovy KÚ a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR za účelem zápisu
do Rejstříku škol a školských zařízení.

…………………………..……………..
Příjmení, jméno, titul

…..………………………………………
Podpis

V ………………………….………………………..dne ……………………………………….

*) požadovanou variantu označte křížkem

