Obec Petrova Ves
Petrova Ves 53, 908 44 Petrova Ves
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 znení neskorších predpisov a 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 Petrova Ves 90
Kvalifikačné predpoklady:
-

-

vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických
a odborných zamestnancov
absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhrady
najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti

Ostatné kritéria a požiadavky:
-

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov
aktívne ovládanie štátneho jazyka
práca s PC /Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet a iné/
osobné a morálne predpoklady, riadiace a organizačné schopnosti
komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
znalosť legislatívy v oblasti školstva a samosprávy
flexibilita
schopnosť pracovať samostatne
zdravotná spôsobilosť /telesná a duševná/
občianska a morálna bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokladov potrebných doložiť k prihláške na výberové konanie
-

písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
profesijný životopis
overená kópia dokladu o nadobudnutí vzdelania
overená kópia dokladu o pedagogickej praxi – min 5 rokov
overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhrady
písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podľa § 6 Zák. č. 317/2009 Z. z.
súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Uzávierka prijímania prihlášok je 13. 05. 2019 do 12.00 h do podateľne Obecného úradu
v Petrovej Vsi.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej
obálke s označením „Výberové konanie Základná škola Petrova Ves 90 – neotvárať“ osobne,
alebo poštou na adresu: Obec Petrova Ves, Petrova Ves 53, 908 44 Petrova Ves.

V Petrovej Vsi 11. 04. 2019

Štefan Beňa v. r.
starosta obce

