Oznám ení o vyhlášen í kon kurs ního říz ení

Městská část Praha – Slivenec
vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 a 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
§ 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích,

konkursní řízení na funkci
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Praha – Slivenec,
Ke Smíchovu 16,
předpokládaný nástup 1. 8. 2019
Uchazečem může být:
občan České republiky nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český
jazyk, a má níže uvedené odborné předpoklady pro výkon pracovní pozice:
-

-

odborná kvalifikace dle ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZoPP“):
praxe dle §5 odst. 1 písm. b) ZoPP,
způsobilost k právním úkonům (resp. Právní osobnost a svéprávnost) dle §3 odst. 1
písm. a) ZoPP,
bezúhonnost dle §3 odst.1 písm. c) ZoPP,
zdravotní způsobilost dle § 3 odst. 1 písm. d) ZoPP,
znalost českého jazyka dle §3 odst. 1 písm. e) ZoPP

a který také splňuje další předpoklady pro výkon pracovní pozice:
-

znalost školské problematiky a příslušných právních předpisů
znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a
dalších pracovně právních předpisů
základní ekonomické znalosti,
organizační a řídící schopnosti.

Uchazeč o zařazení do konkursního řízení podá Městské části Praha – Slivenec písemnou
přihlášku, jako samostatný dokument, který bude obsahovat tyto náležitosti:
- název pracovní pozice, na kterou se uchazeč hlásí
- jméno, příjmení a titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- adresa trvalého pobytu a korespondenční adresa, liší-li se od adresy trvalého pobytu
- telefonické spojení a emailovou adresu
- datum a podpis

K přihlášce uchazeč připojí tyto dokumenty:
- strukturovaný profesní životopis
- úředně ověřené kopie dokladů a nejvyšším dosaženém vzdělání
- doklad o průběhu všech zaměstnání a délce pedagogické praxe dle ustanovení §5
odst. 1 zákonu č. 563/2004 Sb., ZoPP s uvedením konkrétního pracovního zařazení
(pracovní smlouvy či potvrzení zaměstnavatelů),
- originál/úředně ověřená kopie výpisu z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem, pokud domovský stát takový rejstřík nevede nebo jej nevydá, doložit
bezúhonnost čestným prohlášením
- originál/úředně ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce
ředitele/ředitelky základní a mateřské školy (ne starší 2 měsíců),
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení
ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména pak Nařízení Evropského
parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ao
zrušení směrnice 94/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č.
101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném
znění, podepsaný uchazečem
- návrh koncepce rozvoje školy (do 5 normostran A4) včetně souhlasu se zveřejněním
předložené koncepce, v němž:
- definuje vizi (dlouhodobý cíl) a dílčí cíle školy v horizontu 1, 2, 5 let
- popíše svou představu řízení kvality pedagogického procesu
- představí nastavení participativní vnitřní kultury školy, která má dopad na
učení každého žáka
- definuje nástroj podpory pedagogických pracovníků a stabilizace kvalitního
pedagogického sboru
- popíše, jak hodlá využívat mimorozpočtové zdroje k rozvoji školy

Další informace na ÚMČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6, 154 00 Praha 5, tel: 251 682 234,
email: starosta@praha-slivenec.cz
Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh musí být doručeny do 5. 4. 2019 do 12:00 hod.
na adresu: Úřad MČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6, 154 00 Praha 5 – Slivenec.
Obálku označte slovy „Konkurs ZŠ a MŠ Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16 – neotvírat.“
Každý účastník konkursního řízení nese své náklady spojené s účastí v konkursním řízení
samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv konkursní řízení v jeho průběhu zrušit bez udání
důvodů.

RNDr. Jana Plamínková
starostka MČ Praha – Slivenec

