Obec Dolná Krupá – výberové konanie
Obec Dolná Krupá ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ v Dolnej Krupej v zmysle ustanovenia § 4 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v zn. neskorš. predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v zn. neskorš. predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta
riaditeľa – riaditeľky Základnej školy s materskou školou v Dolnej Krupej
Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 a § 34
zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. neskorš. predpisov.
Požadované neodpustiteľné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore pre príslušný druh a typ
školy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v zn. neskorš. predpisov,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- vykonanie prvej atestácie alebo jej náhrady,
- pedagogická prax minimálne 5 rokov,
- aktívne ovládanie štátneho jazyka.
Ďalšie požadované predpoklady:
- riadiace a organizačné schopnosti,
- komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,
- znalosť školskej, ekonomickej, pracovno-právnej legislatívy v prostredí zákl. školy
- znalosť práce na PC (Word, Excel, internet)
- osobnostné a morálne predpoklady
- flexibilita.
Požadované doklady:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- overené kópie dokladov o vzdelaní (splnení kvalifikačných predpokladov ),
- overený doklad o absolvovaní prvej atestácie (§ 61 ods.7 zák. č.317/2009 Z.z.) alebo jej
- náhrady,
- doklad - potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho
pedagogického zamestnanca v zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. (nie staršie ako 3 mesiace),
- vypracovaný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov pre potreby výberového konania,
- súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v zn. neskorš. predpisov
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi zasielajte v
uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie na riaditeľa/ku Základnej školy
s materskou školou v Dolnej Krupej“ najneskôr do 19. mája 2017 do 16.00 hod. (rozhodujúci je
dátum poštovej pečiatky) na adresu:
Obec Dolná Krupá, starosta obce, Nám. L.van Beethovena 139/1, 919 65 Dolná Krupá
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí
nespĺňajú kvalifikačné predpoklady a požiadavky. Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom
oznámené písomne najneskôr 7 dní pred jeho uskutočnením. Informácie: tel. 033/5577253, email:
starostadk@mail.t-com.sk

