OBEC DLHÉ STRÁŽE
Dlhé Stráže 13
054 01 Levoča
TEL: 053/4512285
e-mail: obec@dlhestraze.sk

OZNAM
V zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správa 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 /riaditeľky Základnej školy Dlhé Stráže, 054 01 Dlhé Stráže 12
s predpokladaným nástupom 01.09.2019

Požadované predpoklady a požiadavky:
Kvalifikačné predpoklady:
-

-

Získanie profesijných kompetencii podľa § 7 a 34 zákona NR SR č. 317/20009 Z.z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a § 1 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov
Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
Absolvovanie 1. atestácie

Iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
-

Zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.
Ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.
Komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti
Znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie

Požadované doklady:
-

Prihláška do výberového konania
Kópie dokladov o vzdelaní /kópie nemusia byť overené/
Doklad o dĺžke pedagogickej praxe
Profesijný životopis
Písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja ZŠ – v rozsahu dvoch strán
Ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobné predpoklady
Písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pred potreby výberového konania
v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladoch

OBEC DLHÉ STRÁŽE
Dlhé Stráže 13
054 01 Levoča
TEL: 053/4512285
e-mail: obec@dlhestraze.sk

Prihlášky je potrebné doručiť do 29.4.2019 do
12,00 hod. v zalepenej obálke označenej
„Neotvárať – Výberové konanie – ZŠ Dlhé Stráže“
na adresu: Obec Dlhé Stráže, 054 01 Dlhé Stráže č. 13
Termín, čas a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ každému uchádzačovi,
ktorý splnil podmienky najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Dlhé Stráže, 1.4.2019
Bc. Zdena Jurčíková
starostka obce
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