Obec Chrasť nad Hornádom
v súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 596/2003 Z. z.“)
ustanovenie § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov
vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy Chrasť nad Hornádom
Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na
vykonávanie miesta riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009
Z. z., ktorou a ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
- vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
- absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) pre príslušnú kategóriu
a podkategóriu pedagogických zamestnancov
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
Iné kritéria a požiadavky:
- znalosť školskej legislatívy a príslušných právnych, ekonomických a bezpečnostných predpisov
a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
- občianska bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady
- schopnosť samostatnej práce s PC a internetom
- zdravotná spôsobilosť
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní
- doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia a štátnych skúškach
- doklad o absolvovaní 1. atestácie
- doklad o dĺžke pedagogickej praxe
- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
- štruktúrovaný profesijný životopis (vrátane telefonického kontaktu)
- návrh koncepcie rozvoja školy
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania
podľa zákona č 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky
Prihlášky spolu s požadovanými dokladmi, v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a
požiadavkami, doručte osobne alebo poštou do 14. 06. 2019 do 12.00 hod na adresu:
Obec Chrasť nad Hornádom, 053 63 Chrasť nad Hornádom 165
Obálku označte heslom: „Výberové konanie riaditeľa ZŠ– neotvárať!“
Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie
najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Chrasti nad Hornádom, 10. 05. 2019

Ondej Mihňák
starosta obce

