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1 1 -03- 2019vyvěšena dne:

sociálně pľávní ochĺany dětí sňata dne: ...

za správnost: . Ę9'.ţľ.î.'K.î.!:łîľ-oJ..{
Charakteristika pľárce
zajišťování ţkonu státní správy na úseku sociálně práxní ochrany dětí, vykonávání preventivní a poľadenské
činnosti, spoluprácel se soudy, zaţizeními pro výkon ústavní a ochranné ýchovy a ostatními institucemi
při ochraně dětí a jeiich qýchově, výkon správního řizeni na úseku SPOD.

Místo výkonu pľác,e
Uřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, ostrava - Maľiánské Hory.

Předpoklady
Dle $ 4 ztlkona č,. 31Ż/2002 Sb', o úřednících územních samosprávných celků a o změně někteých zákonů'
ve znění pozdějších předpisů.

Požadovaná kva!ifikace
Vysokoškolské vzdělállí v bakalářském studijním programu' nebo vyšší odboľné vzdělâní se zaměřením
na sociální oblast (Ş 1 l0 zttkona ě. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném zněni).

Jiné poŽadavky
o všeobęcný přehled o ustanoveních zákonů:

- č,.IŻ8l2000 Sb., o obcích (obecní zřizení), ve znění pozdějších předpisů,
- ě.312lŻ002 Sb., o úřednících úzęmních samospľávnýclr celků a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších çlředpisů,
' ě. 359ll99ç) Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve zněni pozdějších předpisů, včetně zźtkonťl

souvisej ícícJr'
- č,,89l20l2 slb., noý oběanský zákoník (ěást druhá, rodinné pľávo),
- ě. 500/Ż004 Sb., o spľávním řízení (správní řád), ve znění pozdějšíclr předpisů,
- č).292lŻ013 Sb., o zvláštních ŕizeních soudních,
- uživâníinfo'rmačníclr technologií,

o řidiěský pľůkaz lsk' B,
. pľaxe v oboru a zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou.

PoŽadované doklaĺly
o profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných ěinností,
. výpis z evidencę Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce-originál nebo ověřená kopie, cizi stâtni příslušník

obdobný doklad',
o ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženémvzdělâní,

Předpok!ádané datum vzniku pracovního poměru
Ihned po ukoněęní výběľovélro řízení nebo dohodou
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Platové zaŕazeni
l0. platová třída dle zźlkona č,.262/Ż006 Sb., zákoník pľáce, v platném znění, v souladu s nařízením vlády
č,.34|l20I'7 Sb', o pllatoţch poměľech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znéni.

Přihláška musí obsahovat
o přesné oznaéęni qýběrového ţízení,
o jméno, příjmení a titul uchazeěe,
o datum a místo narozeni uchazeěe,
o státní příslušnost uchazeěe,
o místo trvalého pobytu uchazeěe,
o ěíslo občanského průkazu nebo ěíslo dokladu o povolení k pobytu,jde li o cizího státního občana'
o datum a podpis uchazeěe.

Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahľadit údaji uvedenými v životopise, .(je možno pouŽít
formulář dostupný lle stažení na inteľnetových stľánkách městského obvodu www.maľianskehory.cz v sekci
o,Volná místa").

StatutárnÍ město ostrava
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Úřad městského obvodu

Přemyslovců 63' 709 36 0strava
www.marianskehory.cz

oznâmení o Vyhlášenĺ
výběrového ŕizeni

Lhůta pro podání přihlášky
26.03.2019 věetně, přihlášĘ doruěené po tomto datu nebudou do ýběrovéhoŕizęní zaţazeny.

Místo a způsob poĺlání:
poštou nebo osobním doručením'naBodatelnu Úřadu,městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
v zalepené obálce oz:načené ,, vYBERovE RIZENIč,,04/2019 " - neotvírat' s uvedením adľesy uchazeěe.

Adresa pľo podání přih!ášky:
Statutární město ostrava
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovcf] 63,709 36 ostrava - Mariánské Hory

Vyhlašovatel si vyhľazuje pľávo ýběľové ŕizęnii bez uvedení důvodů kdykoliv vjeho průbělru zrušit nebo
nevybrat tádného zäjemce. Poskytnuté doklady pľo výběľovéţizeníje nutno si osobně vyzvednout do deseti
dnů po ukoněení výběrového ŕízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady skaľtovány.

V ostľavě dne: 1l.03.2019

BliŽší informace:
Mgr. Petľa Štenclová , t'ě. 5gg45g229, stenclova@ĺqaĽianskgh-aqĹgz
Pavla Břęnková, t.ě. 599459208, brenkova@marianskehory.cz

Mgľ. Patľik Hujdus
starosta
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