Mesto Zlaté Moravce
vyhlasuje v

zmysle§ 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s§ 5 z. č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa:
Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce
s nástupom od 01.01.2019
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
•

•

•
•
•

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa pre príslušný druh školy v zmysle 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 v znení neskorších
predpisov
dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou podľa§ 27 ods. 5 alebo§ 61
ods. 7 zákona 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
občianska bezúhonnosť
znalosť školskej legislatívy

Požadované doklady potrebné predložiť do VK spolu s prihláškou:
prihláška do výberového konania
overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
potvrdenie o dÍžke pedagogickej praxe (nie zápočet rokov)
štruktúrovaný životopis
aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca, potrebná
na výkon pedagogickej činnosti
návrh koncepcie rozvoja školy
písomný súhlas uchádzača.na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania
(podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov)
•

•

•
•

•

•

•

•

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne
doručiť v uzatvorenej obálke v termíne do 10. októbra 2018 do 12.00 hod. na adresu: Mestský úrad
Zlaté Moravce, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce. Obálku označte „ Výberové konanie -ZŠ,

Robotnícka 25

-

neotvárať "

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.
Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený prihláseným uchádzačom, ktorí splnia
požadované predpoklady, v zmysle platnej legislatívy.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania
uchádzačov, ktorí nespÍňajú požadované podmienky. Informácie: osobne na Oddelení
školstva a sociálnych vecí, alebo telefonicky na t. čísle 037/ 6923919
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