Obec Červenica pri Sabinove, Obecný úrad Červenica pri Sabinove č. 122, 082 56
tel. / fax.: 051/4583 139, e-mail: cervenica.s@centrum.sk , IČO: 00326925

podľa ustanovenia § 4 ods. 1 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
a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov
vyhlasuje
VÝBEROVÉ

KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Červenica pri Sabinove č. 130
s nástupom 22. augusta 2016

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie
miesta riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR
č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky

pre

jednotlivé

kategórie

pedagogických

zamestnancov

a

odborných

zamestnancov:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované na výkon výchovno-vzdelávacej
činnosti učiteľa základnej školy - učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z.
vykonanie prvej atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa § 61 ods. 7 zákona č.
317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť
ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:
písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych
skúškach
overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie
potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
profesijný životopis
písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 4 strany)
výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania
v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Písomnú žiadosť

o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi

doručte do 22. 06. 2016 na adresu:
Obecný úrad Červenica pri Sabinove č. 122, 082 56
Pri zaslaní poštou je rozhodujúci dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky.
Obálku označte heslom „Výberové konanie ZŠ – neotvárať“.
Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú
požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy. Neúplné žiadosti nebudú
akceptované.

Ing. Pavol Spodník
starosta obce
30.05.2016

