OBEC HORNÍ MARŠOV
Bertholdovo náměstí 102, 542 26 Horní Maršov, IČO 00277878
tel.: 499 874 156, http://www.hornimarsov.cz

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele/ky
Základní školy a Mateřské školy, Horní Maršov, okres Trutnov
Obec Horní Maršov vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona

č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy,
Horní Maršov, okres Trutnov s nástupem od 20. 12. 2018, s předpokládanou dobou výkonu
činnosti ředitele na období 6 let a možností zkušební doby v trvání 6 měsíců.
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky: vzdělání a pedagogická praxe dle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 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 vysvědčení),
čestné prohlášení o průběhu zaměstnání s vyznačením počátku a konce
pracovněprávního vztahu a pracovního zařazení v jednotlivých organizacích
s přesností na dny, doložené např. pracovní smlouvou, potvrzením zaměstnavatelů
atd.,
strukturovaný profesní životopis,
koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),
výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu
činnosti ředitele školy (ne starší 3 měsíců)
souhlas se zpracováním osobních údajů (viz příloha č. 1 tohoto dokumentu)

Přihlášky zasílejte nejpozději do 3. 8. 2018 na adresu zřizovatele uvedenou v záhlaví
tohoto dokumentu.
Obálku označte „KONKURS ZŠ - NEOTVÍRAT“.
V Horním Maršově, dne 29. 6. 2018
Ing. Pavel Mrázek, starosta

Digitálně podepsal Ing. Pavel Mrázek
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Příloha č. 1
Souhlas se zpracováním osobních údajů
1. Já, níže podepsaný/á _____________________________, nar. _______________ trvale
bytem _____________________________ tímto uděluji souhlas obci Horní Maršov, se
sídlem Bertholdovo nám. 102, 542 26 Horní Maršov, (dále jen „správce“), která je
zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy, Horní Maršov, okres Trutnov, aby
v souladu s § 5 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů“), zpracovávala tyto osobní
údaje:






jméno a příjmení
datum narození
místo trvalého pobytu
e-mailová adresa
telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, telefonní číslo a e-mailovou
adresu je nutné zpracovat za účelem vedení konkursního řízení na pracovní místo ředitele
Základní školy a Mateřské školy, Horní Maršov, okras Trutnov. Tyto údaje budou
správcem zpracovávány nejdéle po dobu 12 měsíců od vyhlášení výsledků konkurzu.
3. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas.
4. Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:







vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po správci informaci, jak moje osobní údaje zpracovává,
požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. Beru na vědomí, že po ukončení konkursního řízení budou všechny podklady zaslané
ke konkursnímu řízení obcí archivovány po dobu 12 měsíců od vyhlášení výsledků
konkurzu a následně skartovány.

V _____________ dne__________

__________________________
Podpis uchazeče

