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Město Vysoké Mýto   
B. Smetany 92 tel.: +420 465 466 111 ID datové schránky: 47jbpbt 
Vysoké Mýto-Město fax: +420 465 466 110 IČO: 00 279 773 
566 01 Vysoké Mýto radnice@vysoke-myto.cz www.vysoke-myto.cz 

Rada města Vysokého Mýta vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, 

ve znění pozdějších předpisů, 
 

Konkursní řízení na místo ředitele/ky  

 

Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace 
s předpokládaným nástupem od 1. 8. 2019 

Požadavky  
 

- splnění předpokladů pro výkon činnosti ředitele/ky dle 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 
 

Náležitosti přihlášky:  
 

-  úředně ověřené kopie dokladů o ukončeném vzdělání potvrzující odbornou kvalifikaci pro 

přímou pedagogickou činnost podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

-  přehled o průběhu předchozích zaměstnání  

-  strukturovaný životopis 

-  koncepce dalšího rozvoje školy (max. 5 stran strojopisu A4)   

-  výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců  

-  lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ky školy ne 

starší 2 měsíců  
 

Přihlášky podávejte nejpozději do 23. 4. 2019 na adresu: 
 

Městský úřad Vysoké Mýto 

Odbor školství, kultury a sportu 

B. Smetany 92 

566 01 Vysoké Mýto 
 

Obálku označte: „KONKURS - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYSOKÉ MÝTO, JAVORNICKÉHO, 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE – NEOTVÍRAT“ 

 

Informace o zpracování osobních údajů: 

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Město Vysoké Mýto, IČO: 00279773) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně 

osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely konkursního řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro 

provedení opatření přijatých před uzavřením pracovněprávního vztahu na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u 

správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení 

garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu. Další informace o 

zpracování a ochraně osobních údajů naleznete na http://urad.vysoke-myto.cz/ochrana-osobnich-udaju . 
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