ffi
Rada MČ Praha 5 v souladu se zákonem č . 561"/2004 Sb., o předš kolní m, základní m, střední m, vyš š í m
odborné m a jiné m vzdělávání (š kolský zákon), v platné m znění a vyhláš kou MŠ MTč . 54/2oo5 Sb.,
o nálež itostech konkurzní ho ří zení a konkurzní ch komĺ sí ch, ve znění pozdějš í chpředpisů ,
vyhlaš uje konkurzní ří zení na vedoucí pracovní mí sto ředitele(ky)
pří spěvkové organizace

Základní š kola a mateřská š kola Barrandov, Praha 5 - Hluboč epy, chaplinovo nám. Ll6L5
se sí dlem na adrese Chaplinovo nám' L/615,152 oo Praha 5 - Hluboč epy , lČ 65993527
Předpoklady pro výkon č innosti ředitele/ky dle zákona č . 563/2004 Sb., o pedagogických pracovní cí ch a
o změně některých zákonů , ve znění pozdějš í chpředpisů (dále jen ,,zákon o pedagogických pracovní cí ch"):

odborná kvalifikace odpoví dají cípro výkon č inností ředĺ tele š koly dle zákona
pracovní cí ch,
dé lka praxe dle zákona o pedagogických pracovní cí ch,
plná způ sobilost k právní m ú konů m,
obč anská a morální bezú honnost (zákon č .45I/r99I Sb', ve znění pozdějš í chzměn),
zdravotní způ sobilost,

o

pedagogických

zna lost č eské hojazyka.

Pož adavky pro v'ýkon č innosti ředitele/ředitel ky:
znalost š kolských právní ch předpisů a š kolské problematiky,
znalost zákoní ku práce a souvisejí cí chpracovněprávní ch předpisů ,
základní ekonomické znalosti (znalostĺ ve financování pří spěvkové organizace), zna|osti práce na PC,
ří dí cía organizač ní schopnostĺ .

-

obsahové nálež itosti přihláš ky:
- Přihláš ka (jmé no, pří jmení a tĺ tul uchazeč e, pozĺ ce, na kterou se uchazeč hlásí , datum a podpĺ s
uchazeč e; dále uved'te, kam má být doruč ováno - adresa, datová schránka nebo adresa elektronické
poš ty).

Pří lohv. které isou nedí lnou souč ástí přĺ hláš kv:

ú ředně ověřené kopie dokladů o nejvyš š í mdosaž ené m vzdělání (diplom vč etně vysvědč ení o státní
závěreč né zkouš ce)vč etně dokladů o dalš í m vzdělávání ,
doklady o dosavadní m prů běhu zaměstnání a dé lce pedagogické praXe potvrzený poslední m
zaměstnavatelem, vč etně pracovní ho zaŕ azení , (mů ž ebýt nahrazeno ú ředně ověřenými kopĺ emi
o prů běhu za městná ní - pracovní smlouvy, potvrzen í za městnavatelů , a pod.),
stru kturovaný profesnĺ ž ivotopis,
koncepci rozvoje š koly na období 6 let (max. 5 normostran) vč etně souhlasu se zveřejnění m
předlož ené koncepce,
výpis z evidence Rejstří ku trestů (ne starš í 3 měsí ců ) nebo doklad o jeho vyź ádání ,
č estné prohláš ení podle s 4 odst.3 zákona č .451'/1991' Sb., ve znění pozdějš í chpředpisů (nedokládají
uchazeč i narození po 1. prosinci 1971'),
orĺ gĺ nál, popř. ověřená kopie dokladu o zdravotní způ sobilostĺ k výkonu pracovní ho mí sta ředitele(ky)
ne starš í 2 měsí ců ,
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019

Předpokládaný termí n konání konkurzní ho ří zení je srpen 20L9, přesný termí n bude uchazeč ů msdělen
pí semně'
V rámci konkurzu nebude využ ĺ todoplňkové hodnocení .

Vyhlaš ovatel si vyhrazuje právo toto konkurzní ŕ í zeníkdykoliv v jeho prů běhu bez udání dů vodu zruš it.

Přihláš ku s pož adovanými doklady vč etně pří loh je nutno doruč it v uzavřené obálce tak, aby ji
vyhlaš ovatel obdrž e! nejpozději dne 22. č ervence 2019 (vč etně) v podateIně Úřadu městské č ásti Praha 5,
nám. 14. ŕ í jnat38tl4, Lso 22 Praha 5, o datu podání rozhoduje podací razí tko.
Na obálku uvedte: ,,Konkurz zš rvlš Barrandov -

Kontakt:
ia

tel.:

257000459

NEOWí RAT'.

Mgr. Jana Zacharová, vedoucí odboru š kolství ,e-mail

na.zacha rova @ pra ha5.cz

Do konkurzní ho ří zení budou zařazeny pouze přĺ hláš ky s kompletní mi doklady vč etně ověřených kopií
dokumentů a vlastnoruč ní m podpisem, podané v termí nu'

Výklad k obsahu textu Vyhláš ení konkurzní ho í í zenína vedoucí pracovní mí sto ředitele(ky) pří spěvkové
organizace:
Přihláš kou se, pro ú č elykonkurzní ho ří zení na vedoucí pracovní mí sto ředĺ tele(ky) pří spěvkové organizace,
rozumí samostatný dokĺ ad. Kompletnost přihláš ky a pož adovaných pří loh do konkurzní ho ří zení na vedoucí
pracovní mí sto ředitele(ky) pří spěvkové organizace je podmí nkou pro uzavření pracovní ho poměru a
jmenování do funkce vedoucí ho pedagogické ho pracovní ka. Uchazeč em poskytnuté osobní ú daje uvedené
v přihláš ce budou zpracovávány výhradně pro ú č elytohoto konkurzní ho ŕ í zenía v souladu s platnými
právní mi předpisy.
Správcem osobní ch ú dajů je městská č ást Praha s - Úřao městské č ásti Praha 5 se sí dĺ emnám. 14. ří jna
t381'/4, 1'5o 22 Praha 5. Nálež itosti přĺ hláš ky jsou povinně poskytovanými ú daji v souladu se zákonem
č ..379/201'5 Sb., kteąim se mění zákon č ' 563/2004 Sb., o pedagogických pracovní cí cha o změně někteých
zákonů , ve znění pozdějš í ch předpĺ sů .Poskytnuté osobní ú daje budou zpří stupněny pouze tajemní kovi
Úřadu, zaměstnanců m personální ho oddělení Úřadu a č lenů mkonkurzní komise. Po skonč ení konkurzní ho
ří zení bude neú spěš né muuchazeč i/uchazeč cepřihláš ka a pří lohy zaslané do konkurzní ho ří zení vrácena.
Sdělení o výsledku konkurzní ho ří zení spolu se závěreč nou zprávou konkurzní komise budou v souladu se
zákonem č .499/zoo4 Sb', o archivnictví a spisové služ bě a o změně některých zákonů , ve znění pozdějš í ch
předpisů uchovávány u správce osobní ch ú dajů po dobu 5 let a po uplynutí té to lhů ty dojde ke skartacĺ
dokumentů , nevznikne-li v mezidobí jiný právní dů vod ke zpracování daných osobní ch ú dajů .V souladu
s ustanovení mi naří zení Evropské ho parlamentu a Rady (EU) 201'6/679 ze dne 27. dubna 2ot6 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracování m osobní ch ú dajů a o volné m pohybu těchto ú dajů a o zruš ení
směrnice 95/46/Es, obecné naří zení o ochraně osobní ch ú dajů (dále jen ,,Naří zení ") máte práva, kterými

jsou:

právo
právo
právo
právo

na pří stup ke svým osobní m ú dajů mzpracovávaných správcem;
k informací m o zpracovávání osobní ch ú dajů ;

pož adovat kopie zpracovávaných osobní ch ú dajů ;
pož adovat opravu nepřesných osobní ch ú dajů ;

právo na výmaz osobní ch ú dajů ,pokud již pominul ú č elpro jejĺ ch zpracování , pokud vznesete
námĺ tky protĺ zpracování , nebo pokud byly osobní ú daje zpracovávány protĺ právně;
právo na omezení zpracování těchto ú dajů ;
právo vzné st námitku u správce osobní ch ú dajů ohledně zpracovávání svých osobní ch ú dajů .
Správce osobní ch ú dajů má v souladu s Naří zení m pověřence pro ochranu osobní ch ú dajů .Kontakt
na pověřence pro ochranu osobní ch ú dajů :poverenec@prahaS'cz Nezávislým dozorovým orgánem
pro oblast ochranyosobní ch ú dajů je Úřad pro ochranu osobní ch ú dajů se sí dlem Pplk. Sochora727/27,17o
00 Praha 7, na který máte právo se obrátĺ t se svým podnětem č ĺ stí ž ností '

