Obec Dvorec, Dvorec 69, 956 55
podľa ustanovenia § 3 a § 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 §5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných
zamestnancoch v znení neskorších predpisov a zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský
zákon/ v znení neskorších predpisov
v y h la s u j e
výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky
Základnej školy s materskou školou Dvorec
s predpokladaným nástupom od 1.8.2022
Požadované predpoklady a požiadavky :
A. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
a. Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii
pedagogického zamestnanca /§10 zákona č.138/2019 Z.z./, získanie vyžadovaného stupňa
vzdelania v príslušnom odbore vzdelávania /§11 a §12 zákona č.138/2019 Z.z./ a podľa Vyhlášky
č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na výkon pracovnej činnosti v príslušnej
kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca.
b. Splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
/§39 zákona č.138/2019 Z.z. /
c. Ku dňu uskutočnenia výberového konania najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
d. Zdravotná spôsobilosť /§16 zákona č.138/2019 Z.z./
e. Ovládanie štátneho jazyka /§17 zákona č.138/2019 Z.z./
B: Iné kritériá a požiadavky :
a. Bezúhonnosť v zmysle §15 zákona č.138/2019 Z.z. a §3 zákona č.552/2003 Z.z.
b. Znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie.
c. Komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti.
d. Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
C: Zoznam požadovaných dokladov :
a. Písomná prihláška do výberového konania.
b. Profesijný životopis.
c. Overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.
d. Návrh koncepcie rozvoja školy /v rozsahu max 3 strán /
e. Čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa §15 zákona č.138/2019 Z.z.
o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
f. Potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe.
g. Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy.
h. Písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade
so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
i. Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov.
j. Čestné vyhlásenie uchádzača, že nebol odvolaný z funkcie riaditeľa podľa §3 ods.7 písm. a/,c/,e/,
alebo ods.8 písm. a/ zákona č.596/2003 Z.z.
Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní n a výberové konanie
najmenej sedem dní pred jeho začatím.
Výberová komisia overí a posúdi predpoklady, schopnosti a odborné znalosti uchádzačov.
Prípadné ďalšie informácie získate na tel. č.: 038/7602368, e-mail: obec@dvorec.sk
Dátum a miesto podania prihlášky :
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte v
zalepenej obálke osobne alebo poštou do 24.06.2022 do 12.00 hod. s označením
„NEOTVÁRAŤ – VK na riaditeľa ZŠ s MŠ Dvorec“ na adresu: Obec Dvorec, Dvorec 69, 956 55
Osobne do podateľne OcÚ počas stránkových dní.
Vo Dvorci, 1.06.2022

.......................................
Ing. Eva Srncová
starostka obce

