Semanín 151, 560 02 Česká Třebová, tel.: 465 539 131,
IČO:67441513, DIČ: CZ 67441513, e-mail: ou.semanin@email.cz
Starosta obce Semanín v souladu s § 166, odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
vyhlašuje
KONKURS
na pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní školy a mateřské školy Pramínek, Semanín
Předpokládaný nástup na pracovní místo: 1. srpna 2020
Požadavky:
• odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky v souladu s § 5
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
• znalost školských předpisů a školské problematiky
• občanská a morální bezúhonnost
• dobrý zdravotní stav
• organizační a řídící schopnosti
• požadovaná praxe v oboru nejméně 4 roky
K přihlášce přiložte (originály nebo ověřené kopie dokladů):
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
• přehled o průběhu předchozích zaměstnání
• strukturovaný životopis v českém jazyce
• koncepce dalšího rozvoje základní a mateřské školy (max. 5 stran strojopisu A4) v českém
jazyce
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ředitele/ředitelky základní
školy (ne starší 2 měsíců)
• výpis z Rejstříku trestů ČR (ne starší 3 měsíců).
Uchazeči nebudou hodnoceni na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený
rozhovor podle § 5 odst.1(doplňkové hodnocení) vyhlášky č.54/2005 Sb., o náležitostech
konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů
Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh je nutno doručit nejpozději do 20. 4. 2020 buď
osobně nebo poštou (rozhoduje razítko pošty nebo podatelny obce) na adresu:
Obecní úřad Semanín
Semanín 151
560 02 Česká Třebová 2
Uzavřenou obálku označte heslem „KONKURS – ŘEDITEL ZŠ“

Další informace:
• po skončení konkurzního řízení budou neúspěšným uchazečům vráceny doklady obsahující
osobní údaje,
• poskytnuté osobní údaje bude správce (obec Semanín, IČ 67441513) zpracovávat v souladu
s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen ¸¸GDPR“) pro účely konkurzního
řízení,
• osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě mimo členů konkurzní komise, členů
zastupitelstva obce a oprávněných zaměstnanců správce,
• subjekt údajů má v čl. 15 až 22 GDPR garantovaná svá práva, která může uplatňovat u
správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu. Podrobné
informace o zpracování osobních údajů jsou na www.obecsemanin.cz.

Přihlášení zájemci následně obdrží pozvánku ke konkursnímu řízení.
Případné dotazy zodpoví Bohumír Janisch, místostarosta obce tel. 725 481 004.

V Semaníně dne 12. 2. 2020
Ladislav Stráník, v. r.
starosta obce
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