OBEC VYHNE
Obecný úrad, Vyhne 100, 966 02 Vyhne

Zriaďovateľ Obec Vyhne podľa ustanovenia §3 a § 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/ky Základnej školy, č. 111, Vyhne
Požadované kvalifikačné predpoklady:
 Kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z o pedagogických zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore podľa 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
 Dosiahnutie kariérového stupňa „pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou“
 Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
Iné kritériá a požiadavky:





znalosť príslušnej legislatívy
komunikatívnosť
riadiace a organizačné schopnosti
znalosti práce s PC

Uchádzač/ka k žiadosti o účasť vo výberovom konaní je povinný doložiť:









písomnú žiadosť o účasť vo výberovom konaní
overené doklady o vzdelaní (kópie) a doklady o vykonaní 1. atestácie
štruktúrovaný profesijný životopis
potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe preukazujúce minimálne 5 rokov
výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon vedúceho pedagogického zamestnanca
písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy
písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v súlade
so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní je potrebné doručiť osobne alebo poštou do 31.5.2019 do 14:00 hod. na
adresu:
Obec Vyhne, Obecný úrad, č. 100, 966 02 Vyhne
v uzatvorenej obálke označenej „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ/ka ZŠ – NEOTVÁRAŤ“
Termín a miesto konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.
Vo Vyhniach, 9.5.2019
Ervín Családi
starosta obce

