OBEC HoR]vI POCÁPLY
rada obce Horní Počaply

Tel/fax:315 ó92 21s

PSC: 277 03

e-mail:

V Horních Počaplech dne 15.2.2021

usneseni č. 4/312021

Rada obce Homí Počaply' jako oprávněný orgán zÍizovatele příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Homí Počaply' se sídlem: Homí Počaply 225,277 03 Horní Počaply, IČo: 709973 ]4,
ve smyslu ust. $ l02 odst. 2) písm. b) ákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní ďízení), ve mění
pozdějšíchpředpisů,

lyhlašuje
v souladu s ust. $ 166 odst. 2) ákona č. 56112004 Sb., o předškolním, základním, středním, lyšším
odbomém a jiném vzdělávaní (školslcý zákon), ve zněrrí pozdějšíchpředpisů, a v souladu
s vyhláškou Ministerstva školství' mlrídeŽe a těloýcholy ČR e . s+lzoos Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějšíchpředpisů,

Zák|adní školy a Mateřské školy Horni Počaply
se sídlem: Homí Počaply 225'277 03 Homí Počaply
IC:70997314.

Předpokládaný nristup do funkce: 1 .8.2021
Požadavky pro

ýkon dané funkce:
pro ýkon funkce ředitele základní školy a mateřské školy stanovené V ust' s

5 ákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně někteých zákonů. ve znění pozdějších
Předpoklady

předpisů:

ý
}

Y
}
}
}

odbomá kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle uit. 5 3 odst. l) písm. b) zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogicloýcb pracovnících a o změně někteých zríkonů, ve znění
pozdějšich předpisů
délka praxe spočívající
ve qýkonu přímé pedagogické ěinnosti nebo činnosti' pro kterou jsou
potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo řídícíčinnosti nebo činnosti ve
qizkumu a qívoji v souladu s ust. $ 5 odst. 1) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogiclcých
pracovnících a o změně někteýh zíkonů,v platném znění - minimálně 4 roký
ptokáaání znalosti českéhojazyka, vyplývá-li tato povinnost z platných právních předpisů
plná svéprávnost (plná způsobilost k právním úkonům)
bezúhorrrrost

zdravotní způsobilost pro li/kon funkce ředitele školy

Dalši požadavky:
- Znalost problematiky školství a školských předpisů
_

-

znalost práce na PC

řídící,komunikační a organizačníschopnosti

Náležitosti pisemné přihlášky:

}
}
}
}
}
}

osobní jméno, příjmení, akademický titul uchazeče
datum a místo narození uchazeče
státní příslušnost uchazeče
místo trva]ého pobýu uchazeče a případně korespondenční adresa uchazeče
kontaktní spojení na uchazeče - e-mail, telefon
datum a vlastnoručnípodpis uchazeče

Povinné přilohy k pfihlášce:

}
}
}

}
}
}

strukturovaný profesní Životopis uchazeče - v originríle
doklady o nejvyššímdosaženém vzdělání včetně osvědčení o závéreóné zkoušce v originále
nebo úředně ověřené kopie
doklady o pruběhu dosavadního zaměstnáni a délce pedagogické praxe potvrzené posledním

Zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčníhozařazeni (lze nahradit čestným prohlášením
uchazeče obsahujícímrekapitulaci dosavadních zaměstnání a kněmu připojenými doklady
o pruběhu zaměstnIíní /pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů, apod.,) _ v originále nebo

úředně ověřené kopie
koncepce řízení a fungování základní školy a mateřské školy - rozsah max. 5 stran formátu
_ v originále

A4

lékařské potvrzení o způsobilosti lykonávat funkci (ne starší 2 měsíce) _ v originále
výpis z rejstříku trestů (ne starší tři měsíce) _ v originále nebo úředně ověřená kopie

Informace o organizaci:
Základni škola a Mateřská škola Homí Počaply je příspěvkovou organizaci zřizovanou obcí Homí
Počaply.
Součástí organizace je:
- základni škola (1. - 5. ročník)
- mateřská škola
_ školní družina
- školníjídelna
Podávání přihtášek:
Vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečůse všemi úplnými poŽadovanými dokladyje nutné doručit
v zalepené obálce na adresu:

obec Horní Počaply, Horní Počaply 247' 277 03 Homi Počaply, nejpozději do 15.3.2021 do 15.00
hodin.
Rozhodgiícíje datum doručení,nikoliv datum odeslání. obálka musí bý označena nápisem: ,šonkurc
ZS a MS Horní Počaply - NE0T\/IRÁT".
Průběb konkursního řizení:
Průběh konkursního řízení a postup konkursní komise se řídí vyhláškou Ministerstva Školství,mládéže
a tělovýcholy č. 5412005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném

znění. Uchazeči nebudou podrobeni doplřkovému hodnocení ve smyslu ust. $ 3 odst. 2) lyhláiky
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích, v platném znění.

Upozorněni uchazečů:
Podáním přihlášky nevzniká mezi uchazečem a obcí Homí Počaply ádný právní poměr.
obec Horní Počaply informuje uchazeče, že podáním přihlášky vzniká v souladu s platnými právními
předpisy obci Homí Počaply (v postavení správce osobních údajů)oprávnění zpracovávat osobní údaje,
které uvedl uchazeč ve své přihlášce, a to za účelemkonání konkursního řízenína obsazení vedoucího

pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Homí Počaply' a r{běru
ředitele/ředitelky uvedené příspěvkové organizace. osobní údaje bude obec zpracovávat
prostřednictvím konkursní komise a svých zaměstnanců k tomu oprávněných, starosty obce a mdy obce.
osobní údaje budou zpracovávány v elektronické formě a marruálně, při zpracování osobních údajů
nebude dochiáaet k automatizovanému rozhodování' osobní údaje obec nepředává dalším subjektům
bez právního důvodu. obec nepředává osobní údaje do třetí země ani mezinárodní organizaci.
osobní údaje budoll obcizpracovávány po dobu konríníkonkursu a do dobyjmenování ředitele/ředitelky
Základni školy a Mateřské školy Homí Počaply, na ákladě provedeného konkursního řízení
(u uchazečů,kteří nebudou jmenováni ředitelem/ředitelkou uvedené příspěvkové organizace), nebo po
dobu ýkonu funkce ředitele/ředitell7 Zríkladníškoly a Mateřské školy Horní Počaply (u uchazeče,
kteý bude jmenován ředitelem/ředitelkou uvedené příspěvkové organiz-ace)
Vzhledem ke skutečnosti, že obec je veřejnoprávním původcem ve smyslu právních předpisů na úseku
spisové služby a archivnictví' je povinaa při uchovávání dokumentu dodržovat tzv. skartačnílhůý
(skartačnílhůta je doba, během níŽ musí bý dokument uložen u obce, nemůžebý zničen), které pro
obec vypl;fuají zjejího vnitřního předpisu (spisového a skartačníhořádu); osobní údaje budou proto
obcí uchovávány po dobu nutnou k uchování dokumentů, v nichžjsou obsaženy'
Rada obce Horní Počaply si lyhrazuje práVo ne\Tbrat Žádného z uchazečůa vyhlásit nové konkursní

Íizeni.

Vyvěšeno na úřední desce obÚ Homí Počaply dne : 15.2.2021
Současně zveřejněno na elekŤronické úřední desce.

